Stowarzyszenie POSTIS, ul. Zana 3A, 20-601 Lublin, www.postis.pl e-mail: biuro@postis.pl
Zapytanie ofertowe
Nr postępowania: 03/ND/2017 z dnia 10.07.2017 r.
Wykonanie zlecenia na stanowisku „Opiekun wyprawy” w ramach projektu „NOWA
DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”.
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie POSTIS, 20-601 Lublin, ul. Zana 3A, www.postis.pl; e-mail: biuro@postis.pl
II. Informacje wstępne
1. Postępowanie prowadzone jest 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 20142020 (Wytyczne).
2. Do postępowania wszczętego na podstawie przesłanego/zamieszczonego zapytania
ofertowego nie stosuje się ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.).
3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „NOWA DROGA - wsparcie osób młodych
opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i na stronie Zamawiającego
www.postis.pl.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
kod CPV: 85312320-8 – Usługi doradztwa;
kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zlecenia na stanowisku
„Opiekun wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych
opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, realizowanego przez Stowarzyszenie
POSTIS w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z podziałem na 3 części.
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach 3 wypraw w
okresie: lipiec, sierpień, wrzesień 2017 r.

Część 1
Wykonanie zlecenia na stanowisku „Opiekun wyprawy” w ramach 1 wyprawy.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zapewnienia opieki i wsparcia byłemu więźniowi
podczas wspólnej pieszej wyprawy przez opiekuna/-kę wyprawy.
Termin realizacji niniejszej części: lipiec 2017 r.
Szczegółowy harmonogram wypraw zostanie ustalony z Zamawiającym.
Część 2
Wykonanie zlecenia na stanowisku „Opiekun wyprawy” w ramach 1 wyprawy.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zapewnienia opieki i wsparcia byłemu więźniowi
podczas wspólnej pieszej wyprawy przez opiekuna/-kę wyprawy.
Termin realizacji niniejszej części: sierpień 2017 r.
Szczegółowy harmonogram wypraw zostanie ustalony z Zamawiającym.
Część 3
Wykonanie zlecenia na stanowisku „Opiekun wyprawy” w ramach 1 wyprawy.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zapewnienia opieki i wsparcia byłemu więźniowi
podczas wspólnej pieszej wyprawy przez opiekuna/-kę wyprawy.
Termin realizacji niniejszej części: wrzesień 2017 r.
Szczegółowy harmonogram wypraw zostanie ustalony z Zamawiającym.
3. Zamawiający zastrzega, że jeden wykonawca (np. osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) może złożyć swoją ofertę na 1 część
zamówienia( tj. jedną wyprawę).
4. W przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty na jedną z w/w części lub gdy Wykonawca, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma
prawo do zaproponowania realizacji usługi kolejnemu Wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą w ramach poszczególnych części zamówienia. W tym przypadku
dopuszcza się możliwość realizacji usługi „opiekuna wyprawy” przez Wykonawcę w ramach
więcej niż jednej wyprawy w terminach ustalonych z Zamawiającym i możliwościami
Wykonawcy.
Projekt „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty
śledcze” ukierunkowany jest na podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia
40 młodych osób w wieku 18 – 29 lat o niskich kwalifikacjach należących do kategorii NEET,
niepracujących, opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze – do roku po opuszczeniu i
zamieszkujących na terenie Polski.
Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania odnośnie pełnienia funkcji „opiekuna
wyprawy”, który ma zapewnić opiekę i wsparcie byłemu więźniowi podczas wspólnej pieszej
wyprawy, tj.:
1. Towarzyszenie jednemu skazanemu w wieku 18 – 29 lata, który opuścił zakład karny/ areszt
śledczy na zasadach warunkowego przedterminowego zwolnienia lub na koniec kary w pieszej
wyprawie w Polsce, na trasie Lublin – Kraków;
2. Czas trwania każdej wyprawy: 14 dni ( ok. 350 km);
3. Zadania podczas wyprawy: opieka nad byłym więźniem, dbałość o jego bezpieczeństwo,
tworzenie atmosfery zaufania, pomoc w budowaniu jego planów na przyszłość;
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 31.12.2017 r.
Szczegółowy harmonogram wypraw zostanie ustalony z Zamawiającym.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć terminów wypraw w ramach
poszczególnych części zamówienia w zależności od potrzeb rekrutacyjnych Uczestników
projektu.
6. Osoba będąca „opiekunem wyprawy” musi posiadać:
 Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, empatia, asertywność, odporność na
stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, kreatywność;
 Łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności organizacyjne, łatwość podejmowania
decyzji.
 Dyspozycyjność – dostosowanie się do terminów wypraw wyznaczonych przez
Zamawiającego.
A) Zamawiający będzie ponadto wymagał w stosunku do „opiekuna wyprawy”:
1. Udziału w seminarium „Kompetentny towarzysz w drodze życiowej osoby wykluczonej
społecznie” w trakcie 4 – dniowego obozu przygotowawczego zorganizowanego
bezpośrednio przed realizacją usługi.
2. Zapoznania się z podręcznikiem NOWA DROGA, prowadzenia dokumentacji
fotograficznej wyprawy w postaci „dziennika wyprawy” oraz stosowania odpowiednich
wzorów dokumentów a także sumiennego i rzetelnego wypełniania dokumentacji
projektowej.
3. Składania codziennych sprawozdań kierownikowi wyprawy.
4. Informowania, iż projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
B) Zamawiający:
Przekaże „opiekunowi wyprawy” wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty, a także udzieli
pomocy w celu należytego wykonania zamówienia. Zapewni ubezpieczenie NNW w trakcie
wypraw. Zapewni noclegi i wyżywienie podczas 4-dniowego obozu przygotowawczego i podczas
14 – dniowej wyprawy. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przyjazdem na miejsce realizacji
usługi.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako
„opiekun wyprawy” (wykonawca będący osobą fizyczną może także wykazać samego siebie jako
osobę, którą dysponuje lub będzie dysponował) posiadającą:
a) min. roczne doświadczenie w pracy z osobami młodymi (18-29 lat), w tym zagrożonymi
wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie.
Poprzez doświadczenie w pracy z osobami młodymi (18-29 lat) zamawiający rozumie wszelkie
formy aktywności na rzecz osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym zagrożonych wykluczeniem
społecznym lub wykluczonych społecznie (np. pełnienie funkcji kuratora, nauczyciela,
wychowawcy, terapeuty, pracownika socjalnego, opiekuna wypraw, coacha, wolontariusza itp.).

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na
podstawie dołączonego do oferty oświadczenia wykonawcy dot. doświadczenia w pracy z osobami
młodymi (18-29 lat),w tym zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b) doświadczenie z zakresu turystyki pieszej.
Poprzez doświadczenie w zakresie turystyki pieszej zamawiający rozumie udział i ukończenie
min. jednej/jednego, np. pieszej pielgrzymki, maratonu, rajdu pieszego, itp. o dystansie min. 10
km/doba.
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na
podstawie dołączonego do oferty oświadczenia wykonawcy dot. doświadczenia z zakresu turystyki
pieszej sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
c) wiek powyżej 26 roku życia
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na
podstawie informacji zawartych w dokumentach przedstawionych przez wykonawcę.
d) niekaralność
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na
podstawie dołączonego do oferty: oświadczenia wykonawcy o niekaralności według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
e) dobry stan zdrowia
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na
podstawie dołączonego do oferty: oświadczenie wykonawcy o dobrym stanie zdrowia według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
2. W postępowaniu nie mogą brać udział wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym
(Stowarzyszenie POSTIS w Lublinie) i Partnerem (Europejską Platformą Edukacyjną w Lublinie)
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym/Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego/Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji
pełnomocnika,

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, podlegającego wykluczeniu w związku z
istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego
warunku wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
lub osobowych – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania
ofertowego.
3. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit
zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020.
V. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące
możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy polegających m.in. na:
1. Zmianie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w takich przypadkach jak:
a)

Zmiana Wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie umowy,

b)

Wystąpienie w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci w szczególności:
powodzi, huraganu, śnieżyc lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także innych zjawisk i
sytuacji obiektywnie niedających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy uniemożliwiających
utrzymanie terminów realizacji zamówienia

c)

Rezygnacji z wypraw byłych więźniów na każdym etapie realizacji usługi.

d)

Sytuacjach losowych uniemożliwiających odbycie wyprawy w określonym terminie

2. Zmianie terminu rozpoczęcia usługi. Zmiana terminu rozpoczęcia wypraw wymaga
sporządzenia aneksu.
3. Zmianie wysokości wynagrodzenia:
a) W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto
pozostaje bez zmian),
b) W przypadku niezrealizowania kompletnego przedmiotu umowy oraz w przypadku
odstąpienia od umowy.
4.Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu umowy.
5. Możliwości zmiany osób świadczących usługę „opiekuna wyprawy” po warunkiem uzyskania
przez wykonawcę akceptacji na piśmie ze strony Zamawiającego. Akceptację uzyskać może
jedynie kandydatura osoby o kwalifikacjach spełniających wymogi niniejszego zapytania.
Zmiana osoby świadczącej ww. usługę bez zgody Zamawiającego skutkuje rozwiązaniem
umowy.
6. Możliwości udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień
publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia
publicznego określonego w umowie zawartej z wykonawcą.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę cenową
na jedną część zamówienia (jedną wyprawę) określoną w zapytaniu z zastrzeżeniem treści
zawartej w pkt III ppkt 4. Należy złożyć jedną ofertę ze wskazaniem określonego terminu
wprawy.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Na ofertę składają się następujące dokumenty (oferta musi zawierać):
a) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do zapytania ofertowego;
b) oświadczenie wykonawcy dot. doświadczenia w pracy z osobami młodymi (18-29 lat), w
tym zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;

c) oświadczenie wykonawcy dot. doświadczenia z zakresu turystyki pieszej sporządzonego według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego wraz z kserokopiami
dokumentami potwierdzającymi posiadanie doświadczenia z zakresu turystyki pieszej, np.
referencje, certyfikat udziału, itp.;
d) oświadczenie wykonawcy o niekaralności;

e) oświadczenie wykonawcy o dobrym stanie zdrowia;
f) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
VII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI
WYKONAWCAMI.
Aldona Ryszkowska-Tatara, tel. 81 524 39 66; e-mail: biuro@postis.pl
VIII. Termin oraz miejsce składania ofert
1. Termin składania ofert – do dnia 19-07-2017 roku do godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu
oferty do Zamawiającego).
2. Ofertę można składać:
a)

pocztą lub osobiście do biura Stowarzyszenia POSTIS, ul. Zana 3A ,20-601 Lublin (w
godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku);

b)

mailem na adres: biuro@postis.pl;

c)

faksem na numer: (0-81) 524 39 66;

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: NR
POSTĘPOWANIA: 03/ND/2017 Z DNIA 10.07.2017.
W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie:
NR POSTĘPOWANIA: 03/ND/2017 Z DNIA 10.07.2017.
Oferty przesłane drogą elektroniczną muszą zawierać podpisany przez Wykonawcę i
zeskanowany formularz ofertowy wraz załącznikami, podpisanymi przez Wykonawcę.
Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniających stawianych
wymagań nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny oferty Zamawiający jest uprawniony
do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-07-2017 roku o godz.15.30 w biurze Stowarzyszenia POSTIS,
ul. Zana 3A ,20-601 Lublin.
IX. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą do 15 dni od upływu terminu składania ofert
X. Kryteria oceny ofert:
1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
 Cena – 50 %. Maksymalna ilość pkt w kryterium cena wynosi 50.
 Doświadczenie w pracy z osobami młodymi (18-29 lat), w tym zagrożonymi wykluczeniem
społecznym lub wykluczonymi społecznie – 50 %. Maksymalna ilość pkt w tym kryterium
wynosi 50.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Łączna maksymalna ilość punktów wynosi 100.

3. Sposób przyznawania punktów:

a) cena
C min.
C = ----------------------------------- x 50
C bad.
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
C bad. – cena (brutto) oferty badanej
b) doświadczenie w pracy z osobami młodymi (18-29 lat), w tym zagrożonymi wykluczeniem
społecznym lub wykluczonymi społecznie
W ramach kryterium „doświadczenie w pracy z osobami młodymi (18-29 lat), w tym
zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie” Zamawiający będzie
przyznawał punkty na podstawie liczby lat (12 kolejnych miesięcy) doświadczenia – ustalone na
podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy. Wykonawca będzie przyznawał
punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:
> do 1 roku doświadczenia – 0 punktów (warunek udziału w postępowaniu)
> powyżej 1 roku do 2 lat doświadczenia – 10 punktów;
> powyżej 2 lat do 3 lat doświadczenia – 20 punktów;
> powyżej 3 lat do 4 lat doświadczenia – 30 punktów;
> powyżej 4 lat do 5 lat doświadczenia – 40 punktów;
> powyżej 5 lat doświadczenia – 50 punktów.
4. Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów w oparciu
o ustalone powyżej kryteria w ramach danej części zamówienia.
5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców składających oferty na daną część uzyskało
taką samą liczbę punktów, za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną, a
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą odstąpi od
podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w
ramach danej części zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru maksymalnie 3 Wykonawców do realizacji
zamówienia (jednego dla każdej z części). Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy,
który uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach jednej części zamówienia.
8. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi po zakończeniu
ewentualnych negocjacji.

XI. Zawarcie umowy
1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) kontroli przebiegu wypraw;
2) niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i braku
przedstawienia zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości;
3. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki, w
przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres
rozliczeniowy (1wyprawa) , zgodnie z faktycznie liczbą przepracowanych dni na podstawie
zestawienia przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu.
a) Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni o
dostarczenia prawidłowo wystawionej rachunku, o ile Instytucja Pośrednicząca przekaże środki
finansowe na konto Zamawiającego.
b) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty
wynagrodzenia, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Zamawiającego
środków z funduszu Projektu, w związku realizacją, którego wykonywana jest niniejsza umowa.
c) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania reguł informacyjnych o Projekcie, zgodnie z
aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
XII. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z wykonawcą bez podania uzasadnienia
swojej decyzji.
XIII. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:
1.

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia wykonawcy dot. doświadczenia w pracy z osobami
młodymi (18-29 lat), w tym zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi
społecznie;

2.

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy dot. doświadczenia z zakresu turystyki
pieszej;

3.

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenie wykonawcy o niekaralności

4.

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenie wykonawcy o dobrym stanie zdrowia;

5.

Załącznik nr 5–Wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych;

6.

Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy

