Jasło, dn. 21.09.2017 r.
Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr 1/7/SZ/Z/RP2/2017
dotyczące:
Szkolenie: „Prawo jazdy kat. D po C” dla 1 Uczestnika projektu.
dla Uczestnika projektu
„Kluczem do sukcesu - AKTYWIZACJA ZAWODOWA !” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa
Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
I. Zamawiający
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Staszica 7, KRS
0000144369.
II. Przedmiot rozeznania rynku
Kod CPV 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego
1. Przedmiot rozeznania obejmuje przeprowadzenie następujących szkolenia zawodowych:
Szkolenie: „Prawo jazdy kat. D, po C” wraz z badaniami lekarskimi oraz egzaminem
zewnętrznym (walidacja nabytych efektów kształcenia) dla 1 Uczestnika projektu i
certyfikacją.
Termin realizacji zamówienia: październik 2017 – 27 listopad 2017
Szkolenie Prawo jazdy kat. D, w tym program szkolenia powinno być zgodne z zakresem opisanym
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
.szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i
wykładowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 280 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z
2017 r. poz. 151).
Liczba godzin szkolenia: 20 godzin zajęć teoretycznych (20 x 45 minut) oraz 40 godzin jazd (40 x
60 minut) przy posiadanej kategorii C
Szkolenie powinno się zakończyć podejściem Uczestnika szkolenia do egzaminu państwowego
przeprowadzanego przez WORD.
 Miejsce realizacji szkolenia: Gorlice lub inna miejscowość do 50 km od Gorlic,
III. Wymagania wobec Wykonawcy:
A. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy spełniają poniższe warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
a. Posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Należy złożyć aktualne potwierdzenie wpisu
instytucji szkoleniowej do RIS prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę
instytucji szkoleniowej.
Weryfikacja spełniania warunku: należy złożyć kserokopię „wpisu” potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
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Załącznik nr 3 do formularza oferty.
b. Posiadają aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z CEIDG, KRS lub aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru).
Weryfikacja spełniania warunku: należy złożyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Załącznik nr 4 do formularza oferty.

2.

Posiadają uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Posiadają uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z wymaganego obszaru oraz posiadają aktualny
wpis od Wojewody do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia zgodnie z art. 39g ust. 1 ustawy z
dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) jako potwierdzenie
spełnienia warunków określonych w art. 39g ust. 2 tej ustawy, prowadzonego przez Wojewodę właściwego ze
względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Należy złożyć kopię wpisu od Wojewody do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dotyczy szkolenia 1 - prawo jazdy kat. D.
Weryfikacja spełniania warunku: oświadczenie, załącznik nr. 5 do formularza oferty.

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym/lokalowym, ekonomicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Weryfikacja spełniania warunku: oświadczenie, załącznik nr. 6 do formularza oferty.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia na podstawie złożonego oświadczenia.
Weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie, załącznik nr 7 do formularza oferty.
5. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania aktualnie obowiązujących
wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków określonych w PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW
objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym
min. dotyczące personelu.
Weryfikacja spełniania warunku: oświadczenie, załącznik nr 8 do formularza oferty.
6. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych.
Weryfikacja spełniania warunku: oświadczenie, załącznik nr 9 do formularza oferty.
7. Zgodność z prawdą i stanem faktycznym informacji zawartych w ofercie.
Weryfikacja spełniania warunku: oświadczenie, załącznik nr 10 do formularza oferty.
8. Zapewnienie przeprowadzenia egzaminu (walidacja nabytych efektów kształcenia) i certyfikacji.
Weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie, załącznik nr 11 do formularza oferty.
B. Dodatkowe warunki:
1. Zlecenie nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zlecenie nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn, zwłaszcza w
przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację danej usługi w
ramach realizowanego projektu - w tej sytuacji zamawiający będzie uprawniony do unieważnienia
postępowania (po dokonaniu analizy możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w zapytaniu ofertowym-rozeznaniu rynku przed
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upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym zgodnie z zapisami PODRĘCZNIKA
KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 sekcja 6.5.2 , pkt 8.

IV. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotem powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
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 Zamawiającego czynności związane z 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 PO,
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.
V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wagi punktowej tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
Kryterium

Waga (%)

Cena ofertowa

100%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punków wyliczonych w kryterium „cena ofertowa”,
które zostaną obliczone wg wzoru:
Cn/Cb x 100 = Pc
gdzie:
Cn - cena najtańszej oferty na przeprowadzenie szkolenia
Cb - cena badanej oferty na przeprowadzenie szkolenia
Pc - liczba punktów jaką uzyskuje wykonawca za cenę
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W wyniku oceny oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionego kryterium uzyska najwyższą
ilość punktów.

VI. Forma, miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na Załączniku nr 1 do Rozeznania rynkuzapytania ofertowego.
W ofercie cenowej należy podać cenę łączną oraz cenę jednostkową brutto za szkolenie dla 1 Uczestnika
w tym podatek VAT.
Należy w niej uwzględnić wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w związku z
realizacją usługi.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej nią jednej oferty lub złożenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
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wykonawcę.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy.
4. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi w
swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi
zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:
”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” i dołączone do oferty.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią firmową z napisem:
„Oferta w postępowaniu-rozeznanie rynku- na realizację szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu
„Kluczem do sukcesu - AKTYWIZACJA ZAWODOWA !”
Oferta na szkolnie/a:
„……………………………………………………."

z dopiskiem:
Nie otwierać do dnia 29.09.2017 godz. 12.00

9. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.09.2017 r. do godz. 12.00 (wiążąca jest data
wpływu).
10. Ofertę można składać:
 osobiście w biurze projektu: ul. Kadyiego 12, pokój 208, 38-200 Jasło,
droga pocztową na podany powyżej adres.
VII.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do złożenia
następujących dokumentów:
Formularz oferty wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1: Program szkolenia/ń.
Załącznik nr 2: Harmonogram szkolenia/ń.
Załącznik nr 3: Kserokopię „wpisu” potwierdzoną za zgodność z oryginałem wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Załącznik nr 4: Kserokopię „wpisu” potwierdzoną za zgodność odpis z CEIDG, KRS lub aktualny odpis z właściwego
rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru).
Załącznik nr 5 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy i doświadczenia w realizacji szkolenia będącego
przedmiotem zamówienia z załącznikiem (opcjonalnie).
Załącznik nr 6: Oświadczenie o potencjale technicznym/lokalowym, ekonomicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotowego szkolenia.
Załącznik nr 7: Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
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Załącznik nr 8: Zobowiązanie się do bezwzględnego stosowania w toku realizacji umowy aktualnie obowiązujących
wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków określonych w PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW
objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020
Załącznik nr 9: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Załącznik nr 10: Oświadczenie o zgodności informacji zawartych w ofercie.
Załącznik nr 11: Oświadczenie o walidacji i certyfikacji.

VIII. Sposób porozumienia się z oferentami.
Zamawiający z oferentami może porozumiewać się pisemnie, telefonicznie, lub elektronicznie.
Osoba uprawniona do udzielania informacji oferentom:
Mateusz Godawski, nr telefonu: 517 368 268, e-mail: m.godawski@pakd.pl
IX. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a.
Terminu realizacji umowy;
b.
Harmonogramu realizacji umowy;
c.
Ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy;
d.
Zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia
określonego pierwotnie w umowie).
e.
Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie
wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może
ulegać opóźnieniom);
f.
Ogólnych warunków umowy w momencie, kiedy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do domagania się pomniejszenia kosztów szkolenia w przypadku:
- mniejszej niż planowana liczby uczestników szkolenia spowodowanej niestawieniem się uczestnika
szkolenia na zajęcia,
- przerwania szkolenia przez uczestnika po jego rozpoczęciu.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt g, wykonawca dokonuje ponownej
kalkulacji kosztów szkolenia pomniejszając koszty zmienne z uwzględnieniem kosztów przypadających na
jednego uczestnika.
h.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian,
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a które wprowadzone
zostaną w celu należytej realizacji Projektu.
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności,
b. zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Z poważaniem
Wiesław Tomasik, Prezes Zarządu
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku

Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku
Miejscowość, data ………………….………….

Oferta
na realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu
„Kluczem do sukcesu - AKTYWIZACJA ZAWODOWA !”
Nazwa i adres wykonawcy .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy (podpisania umowy o realizację
zamówienia)
...................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby wskazanej do współpracy, numer telefonu
..........................................................................................................
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję
..........................................................................................
Adres e-mail* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:
............................................................................
REGON .................................................. NIP ........................................................ PKD .............................
Numer rachunku bankowego wykonawcy
.....................................................................................................................

Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności: ..............................................................................................

Projekt Kluczem do sukcesu - AKTYWIZACJA ZAWODOWA ! dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami zapytania ofertowego
za łączną cenę brutto:
Szkolenie nr 1: „Prawo jazdy kat. D, po C” wraz z badaniami lekarskimi oraz egzaminem zewnętrznym (walidacja
nabytych efektów kształcenia) dla 1 Uczestnika projektu i certyfikacją.
......................................... zł, w tym podatek VAT.
W tym cena jednego uczestnika projektu wynosi: …………………zł.

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

…………………………………....................................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej ze strony wykonawcy

Załączniki do Oferty:
Załącznik nr 1: Program szkolenia/ń.
Załącznik nr 2: Harmonogram szkolenia/ń.
Załącznik nr 3: Kserokopię „wpisu” potwierdzoną za zgodność z oryginałem wpis do rejestru instytucji
szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji
szkoleniowej.
Załącznik nr 4: Kserokopię „wpisu” potwierdzoną za zgodność odpis z CEIDG, KRS lub aktualny odpis z
właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru).
Załącznik nr 5Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy i doświadczenia w realizacji szkolenia
będącego przedmiotem zamówienia.
Załącznik nr 6: Oświadczenie o potencjale technicznym/lokalowym, ekonomicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotowego szkolenia.
Załącznik nr 7: Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Załącznik nr 8: Zobowiązanie się do bezwzględnego stosowania w toku realizacji umowy aktualnie
obowiązujących wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków określonych w PODRĘCZNIKU
KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 9: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Załącznik nr 10: Oświadczenie o zgodności informacji zawartych w ofercie.
Załącznik nr 11: Oświadczenie o walidacji i certyfikacji.
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Załącznik nr 1 Program szkolenia

……………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy

…………………………………..
miejscowość i data

Program szkolenia na kursie
„……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………”
Numer
modułu

Nazwa modułu/Tematyka

Liczba godz.
zajęć
teoretycznych

Liczba godz. zajęć
praktycznych

…………………………………………
Podpis/pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 Harmonogram szkolenia
………………………..Miejscowość i data
………………………………………….
Nazwa i adres wykonawcy

HARMONOGRAM SZKOLENIA
…………………………………………..
………………………………………….
LP.

DATA
SZKOLENIA

ZAJĘCIA
TEORETYCZNE

ILOŚĆ
GODZIN

ZAJĘCIA
PRAKTYCZNE

ILOŚĆ
GODZIN

WYKŁADOWCA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…..

……………………………………………………
Podpis/pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3:
Kserokopia „wpisu” potwierdzoną za zgodność z oryginałem wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
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Załącznik nr 4: Kserokopia „wpisu” potwierdzona za zgodność odpis z CIDG, KRS lub aktualny odpis z właściwego
rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru).
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Załącznik nr 5 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy i doświadczenia w realizacji szkolenia/ń
będącego/ych przedmiotem zamówienia

………………………

……..……………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Miejscowość i data

Oświadczenie
Oświadczam/y, że posiadam/y:
- wymagane uprawnienia oraz,
- niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkolenia/ń będącego/ych przedmiotem zamówienia.

Uwaga:
do załącznika nr 5 należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpisu, o której
mowa w punkcie. IV.I.1.c zapytania ofertowego (wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki
szkolenia).
DOTYCZY SZKOLENIA NR 1 : „PRAWO JAZDY KAT. D PO C”.
………………………………………
Podpis/pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6 Oświadczenie o potencjale technicznym/lokalowym, ekonomicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotowego szkolenia

………………………

……..……………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Miejscowość i data

Oświadczenie

Oświadczam, że dysponuję warunkami lokalowymi, technicznym wyposażeniem oraz osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotowego szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

…………………………………………
Podpis/pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7 Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej

………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………….
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia pn.
,,………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………………………………………
……………………………………”

…………………………………………
Podpis/pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 8 – Zobowiązanie się do stosowania w toku realizacji umowy aktualnie obowiązujących wytycznych
dotyczących kwalifikowania wydatków określonych w PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych
dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020

………………………

……..……………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Miejscowość i data

Zobowiązanie się do stosowania w toku realizacji umowy aktualnie obowiązujących
wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że zobowiązanie się do bezwzględnego stosowania w
toku realizacji umowy aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków określonych w
PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

…………………………………..
Podpis /pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 9 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

………………………
Nazwa i adres Wykonawcy

……..……………………
Miejscowość i data

Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
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
Zamawiającego czynności związane z 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 PO,
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.

…………………………………..
Podpis /pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 10 – Oświadczenie o zgodności informacji zawartych w ofercie

…………………………

….…………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Miejscowość i data

Oświadczenie

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w ofercie złożonej w dniu …….. ……………..
2017 roku w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej Sp. z o.o. są zgodne
z prawdą i odpowiadają w całości stanowi faktycznemu.

…………………………………..
Podpis /pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 11 Oświadczenie o całościowej organizacji i przeprowadzeniu procesu walidacji i certyfikacji

………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………….
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wykonam całościową organizację i przeprowadzę proces walidacji (egzamin zewnętrzny)
oraz certyfikacji dla uczestników szkolenia pn. ,,………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………………………………………
……………………………………”

Proces nabywania kwalifikacji zostanie przeprowadzony poprzez formalne potwierdzenie efektów uczenia
się (kompetencji) przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami pod
nazwą…………………………………………………………………….........

…………………………………………
Podpis/pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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