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   ZAM/25/OWES/2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Działając na podstawie Regulaminu zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, Agencja Rozwoju Regionalnego 

w Częstochowie S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie usługi szkoleniowej 

dla kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach 

Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego (kod CPV: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego). 

 

Rozdział 1 

Określenie Zamawiającego 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi 

Panny 24, lok. 8. 

 

Rozdział 2 

Określenie przedmiotu zamówienia 

 
1. Zamówienie dotyczy wyboru ośrodka szkoleniowego do przeprowadzenia usługi w formie 

szkolenia z zakresu Zarządzanie i kontrola projektu dla członka kadry projektu „Jurajski Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej” dalej JOWES, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii 

społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

2. Przedmiot zamówienia został zdiagnozowany na podstawie okresowych planów rozwoju 

zawodowego i rozwoju kompetencji. Szkolenia dla kadry JOWES przeprowadzane są w celu 

podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników. Uczestnictwo w ww. szkoleniu pozwoli jego 

uczestnikowi na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu Księgowość i kontrola 

dotacji unijnych.  

 

Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować: 

 

• Podstawy zarządzania projektem dotyczące zasobów ludzkich, ryzyka, zmian                                      

oraz delegowania zadań; 

• Zarządzanie finansami projektu; 

• Zarządzanie realizacją projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

• Ewaluacja, sprawozdawczość, audyt w projekcie; 

• Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu. 

 

3. Liczba osób uczestniczących w ww. szkoleniu: 1. 

4. Usługa będzie świadczona najpóźniej do dnia 15 lipca 2018 r. 

5. Ilość godzin dydaktycznych nie może być mniejsza niż 10. 
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6. Zgodność oferty z przedmiotem zamówienia oraz z minimalnym zakresem programu 

zweryfikowana zostanie w Ofercie cenowej Wykonawcy, na podstawie załączonego do Oferty 

cenowej programu szkolenia. 

7. Szczegółowe terminy zjazdów zostaną wskazane przez Wykonawcę w terminie późniejszym. 

8. Miejsce wykonania usługi: siedziba Wykonawcy lub inne wskazane przez Wykonawcę miejsce na 

terenie województwa śląskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, 

mazowieckiego lub świętokrzyskiego. 

 

Rozdział 3 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

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

określone przez Zamawiającego: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu zamówień tego rodzaju co objęte 

niniejszym postępowaniem, 

3) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5) zapewnią realizację programu szkolenia w miesiącu czerwiec 2018 lub lipiec 2018, najpóźniej 

do dnia 15 lipca 2018 r. 

 

 

Rozdział 4 

Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 3 

niniejszego Zapytania, do oferty cenowej wraz z wymaganymi załącznikami należy załączyć 

równocześnie Program szkolenia, ze wskazaniem modułów, jakie będą realizowane w trakcie 

szkolenia. 

 

 

Rozdział 5 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cenę przedmiotu zamówienia należy skalkulować jako cenę brutto uczestnictwa w pełnym 

programie szkolenia dla dwóch uczestników. 

2. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia między Wykonawcą 

a Zamawiającym. 

3. Cena brutto jest ceną ryczałtową, niezmienną w całym okresie wykonywania zamówienia. 

4. W cenie brutto Wykonawca musi uwzględnić wszelkie należności publiczno-prawne oraz koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że kilka 

ofert posiada taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia ofert dodatkowych. 

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania oferty. 

 

Rozdział 6 

Termin i miejsce składania ofert 

 

1. Oferty należy złożyć w terminie do 25.05.2018 r. do godz. 12.00. 

2. Miejsce składania ofert: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej 

Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES). 

3. Ofertę można składać w następujący sposób: 

1) osobiście w Biurze projektu, 

2) za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego, 

3) drogą elektroniczną na adres: jowes@jowes.pl . 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

6. Kryterium oceny ofert: 100% cena. 

 

Rozdział 7 

Informacje dodatkowe 

 

1. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą drogą mailową. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub od zawarcia umowy 

z Wykonawcą. 

3. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

ubiegających się o zamówienie. 

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) Artur Szmaciarski, tel. 34/325-71-42. 
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Oferta cenowa 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

42-202 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych 

w zapytaniu ofertowym nr ZAM/25/OWES/2018, w cenie brutto ……………………… zł (słownie: 

……………….......................................................zł) za przeprowadzenie usługi w formie 

szkolenia dla jednego członka kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. 

2. Łączny koszt zamówienia wynosi brutto ………… zł (słownie: …………............................zł). 

3. Oświadczam, że: 

1) w cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

2) zapoznałam/em się z warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym i 

nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

3. Oferta została złożona na  ..................... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od 

nr ..................... do nr .................... . 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ............................................................................................................................ 

2) ............................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................ 

4) ............................................................................................................................ 

5) ............................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

..................................................................................... 

(data i podpis Wykonawcy) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 
 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3,  

42-202 Częstochowa, 

tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47 

e-mail: arr@arr.czestochowa.pl 

www.arr.czestochowa.pl 

Załącznik nr 1 do Oferty cenowej 

 

 

Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia nr ZAM/25/OWES/2018, ja niżej podpisany/a 

(imię i nazwisko) ……………………….………………………........................., pouczony/a o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że (nazwa instytucji) 

…………………..…………………………………………………………………………………….: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu zamówień tego rodzaju co objęte niniejszym 

postępowaniem, 

3) dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5) zapewnia realizację programu szkolenia najpóźniej do dnia 15 lipca 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................... 

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Oferty cenowej 

 
UMOWA ARR/…../OWES/2018 

 

zawarta dnia ……………. 2018 r. w Częstochowie pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego 

w Częstochowie S.A. z siedzibą w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, 

NIP 5730108310, Regon 150565527, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS 0000198424, której kapitał zakładowy 

wynosi 15 287 500 zł, w całości wpłacony, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

reprezentowaną przez:  

Marcina Kozaka – Prezesa Zarządu i Annę Potrzebowską – Wiceprezesa Zarządu 

 

a 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego znak: ZAM/25/OWES/2018 z dnia 17.05.2018 r. 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy przeprowadzenie usługi w formie szkolenia z zakresu Zarządzanie 

i kontrola projektu dla członka kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

dalej JOWES, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu 

ofertowym ZAM/25/OWES/2018 z dnia 17.05.2018 r. i formularzem oferty Wykonawcy będącym 

integralną częścią umowy. 

2. Liczba osób uczestniczących w ww. szkoleniu: 1 osoba. 

3. Szczegółowe terminy zjazdów zostaną wskazane przez Wykonawcę w terminie późniejszym. 

4. Miejsce wykonania usługi: siedziba Wykonawcy lub inne wskazane przez Wykonawcę miejsce na 

terenie województwa śląskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego lub 

świętokrzyskiego. 

5. Usługa będzie świadczona najpóźniej do dnia 15 lipca 2018 r. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

formie ryczałtu, opisane w zapytaniu ofertowym, niezmienne w całym okresie wykonywania 

zamówienia, w wysokości ………… zł brutto (słownie: …………….. złotych) za przeprowadzenie dla 

2 osób usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 

2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, skalkulowane zostały przez Wykonawcę wszelkie 

koszty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia usługi, m.in. koszty rzeczowe itp., 
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stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, a Wykonawca nie może żądać zwrotu jakichkolwiek 

kosztów od Zamawiającego ani od Uczestnika szkolenia, choćby konieczności poniesienia tych 

kosztów nie można było wcześniej przewidzieć. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zostanie zapłacone przez Zamawiającego po 

zrealizowaniu szkolenia przez Wykonawcę i po potwierdzeniu przez Zmawiającego prawidłowości 

jego wykonania na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Termin zapłaty faktury przez Zamawiającego wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Zapłata następować będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………. prowadzony w banku ………………. 

5. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

§ 3 

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przedmiotu niniejszej umowy należy przekazanie 

niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej, zgodnie z zapytaniem ofertowym 

ZAM/25/OWES/2018 z dnia 17.05.2018 r. oraz z załączonym do oferty cenowej Programem 

szkolenia, zapewnienie miejsca wykonania usługi przystosowanego i niezbędnego do realizacji 

Programu oraz fachową, wykwalifikowaną kadrę wykładowczą, wydanie uczestnikowi 

zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu potwierdzającego ukończenie szkolenia. 

2. Wykonując przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego 

i profesjonalnego działania oraz do wykonywania usług zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz 

wspólnotowego. 

 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w  postaci aneksu, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w ust. 2-3. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami 

podanymi poniżej: 

a. zmiana terminu wykonania zamówienia, 

b. zmiana miejsca wykonania zamówienia, 

jeżeli dochowanie terminu i miejsca wykonania zamówienia określonego w umowie jest 

niemożliwe z uwagi na jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez 

czynniki zewnętrzne. 

3. Aneksu do umowy nie sporządza się w następujących przypadkach: 

a. zmiana adresu korespondencyjnego lub zmiana rachunku bankowego stron, 

b. zmiana przepisów prawa, mających zastosowanie przy realizacji niniejszej umowy. 

W razie wystąpienia powyższych przypadków stosowne postanowienia umowy ulegają zmianie 

automatycznie. 

 

§ 5 

Jeżeli w związku z realizacją niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do 

wyrządzenia szkody uczestnikowi szkolenia lub osobom trzecim Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie i jest odpowiedzialny względem 
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Zamawiającego za to, że żadna z tych osób nie będzie dochodziła wobec Zamawiającego jakichkolwiek 

roszczeń z tytułu wyrządzonej szkody. 

 

 

§ 6 

1. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy, Strony będą próbowały rozstrzygnąć 

go polubownie. 

2. Powstały spór, którego strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły przekazać 

do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji związanych z 

umową. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Wykonawca          Zamawiający 

 


