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Wrocław 76.05.2021 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/05/2021 
 
W związku z realizacją projektu pt.  „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów 
lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów” realizowanego w ramach programu 
priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", realizowanego na 
podstawie umowy nr: 1580/2020/Wn50/EE-EE-OP/D ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    w formie dotacji Stowarzyszenie Biorecykling 
ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące: 
 

Techniczną obsługę 18 (osiemnastu) szkoleń e-learningowych 
 

1. Dane Zamawiającego: 
Stowarzyszenie Biorecykling  
Ul.  50-431 Wrocław, ul. Walecznych 19 lok. 6 
 
Dane kontaktowe: 
Anna Sobolak - Koordynator projektu 
email: anna.sobolak@biorecykling.org  
tel. 501818263 
 
2. Sposób i termin zgłaszania ofert:  
§ Ofertę w języku polskim należy złożyć na formularzu ofertowym wg wzoru, który stanowi 

Załącznik nr 2 w jednym z następujących sposobów:  
 

Ø na adres pocztowy: ul. Walecznych 19 lok. 6 Wrocław 50-431, w kopercie z napisem 
„Konkurs ofert nr 01/05/2021 – Techniczna obsługa 15 (piętnastu) szkoleń e-
learningowych.”,  

Ø osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Walecznych 19 lok. 6 Wrocław 50-431, w 
godzinach 8:00-15:00, w kopercie z napisem „Konkurs ofert nr 01/05/2021 – 
Techniczna obsługa 18 (osiemnastu) szkoleń e-learningowych.”,  

Ø elektronicznie, jako skan oferty na adres e-mail stowarzyszenia: 
anna.sobolak@biorecykling.org  

 
§ ostatecznym terminem składania ofert jest 14.05.2021 r.  do godziny 9:00 
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§ Rozpatrzenie oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 14.05.2021 r o godzinie 
09:30 w siedzibie Zamawiającego. 

§ Do oferty należy dołączyć:  
- Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej dwoma 
osobami z doświadczeniem w realizacji szkoleń online, studiem, 
oprogramowaniem oraz dostępem do serwerów - zgodnie z wzorem z Załącznika 
nr 4 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, 
zgodnie z wzorem z Załącznika nr 3 

§ Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i 
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie Oferty zgodnie z danymi 
ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności 
gospodarczej; lub przez osobę/osoby posiadającą/posiadające pełnomocnictwo. W 
przypadku, gdy Ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać 
zakres upełnomocnienia. 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji szkoleń online. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 
a) Wykonawca zrealizował w okresie ostatniego roku (tj. od 1 maja 2020 r.), a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej trzy usługi polegające na realizacji szkoleń online. 

b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 
dwoma osobami, przy czym każda osoba była odpowiedzialna za realizację 
szkoleń online, 

c) Wykonawca dysponuje studiem z wyposażeniem technicznym, 
oprogramowaniem oraz serwerami umożliwiającymi realizację przedmiotu 
zamówienia. 
 

4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 
Przeglądu ofert dokonają przedstawiciele upoważnieni do reprezentacji Stowarzyszenia 
Biorecykling, w składzie: 
Anna Sobolak – koordynator projektu 
Joanna Staryk-Milewska – z-ca koordynatora projektu 
Przyznanie punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi w sposób bezstronny 
i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym 
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terminie zostaną rozpatrzone. Po rozpatrzeniu ofert powstanie lista rankingowa Oferentów w 
kolejności zgodnej z następującymi kryteriami: 
Ø cena brutto w PLN – waga: 100%,  

Zamawiający zastrzega możliwość dodatkowych negocjacji w zakresie ceny tylko z 
Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w 
SIWZ. 
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 
Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony na obecnej stronie Stowarzyszenia: 
www.biorecykling.org najpóźniej następnego dnia, licząc od dnia, w którym dokonano wyboru 
najkorzystniejszej oferty.  
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
5. Termin związania ofertą, jej zmiana lub wycofanie 

 
Wykonawca składając Ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni licząc od dnia upływu 
terminu składania Ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może 
przedłużyć termin związania ofertą. 
Wykonawca może przed upływem terminu do składania Ofert zmienić lub wycofać Ofertę;  
O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania Oferty przed terminem składania Ofert należy 
pisemnie zawiadomić Zamawiającego;  
Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu Oferty należy złożyć (przed terminem składania 
Ofert) oznaczając dodatkowo ofertę zawierającą taki dokument napisem: „ZMIANA 
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”;  
Do pisma o wycofaniu Oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu Oferty po terminie oraz zwróci 
Ofertę po upływie terminu. 
 
6.  Zawarcie umowy po wyborze oferty  
 
Usługi objęte zakresem Zamówienia realizowane będą na podstawie Umowy z Wykonawcą, 
którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert. 
Zamawiający podpisze Umowę na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu, 
zastrzegając możliwość negocjacji warunków umowy, terminu jej zawarcia oraz rozpoczęcia 
świadczenia na jego rzecz usług. 
W przypadku, gdy Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 
Umowy, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i ocen. 
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7.  Wykluczenia 
 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym 
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 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 co najmniej 10 % akcji; 
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
8.  Lista Załączników 
 
§ Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
§ Załącznik nr 2 – Formularz oferty  
§ Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
§ Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobowym 
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Załącznik	nr	1	–	Specyfikacja	istotnych	warunków	zamówienia	(SiWZ)	
	

1. Opis	przedmiotu	zamówienia	
Przedmiotem	zamówienia	jest	realizacja	następującego	zadania:	
Techniczna	obsługa	18	(osiemnastu)	szkoleń	e-learningowych	w	terminach:	
21.06.2021;	24.06.2021;	28.06.2021;	
24.08.2021;	26.08.2021;	
7.09.2021;	9.09.2021;	14.09.2021;	
5.10.2021;	7.10.2021;	13.10.2021;	27.10.2021;	
4.11.2021;	8.11.2021;	16.11.2021;	
1.12.2021;	3.12.2021;	8.12.2021	
ewentualne	zmiany	wskazanych	terminów	leżą	wyłącznie	po	stronie	Zamawiającego.	

KOD	CPV:	
	 80000000-4	Usługi	edukacyjne	i	szkoleniowe	

80420000-4	Usługi	e-learning	
80500000-9	Usługi	szkoleniowe	

	
Zamawiający	 nie	 dopuszcza	 możliwości	 składania	 ofert	 częściowych	 na	
poszczególne	szkolenia.		

2. Minimalne	założenia	i	wymogi	-	obsługa	szkoleń	e-learningowych	

Szczegółowe	 obowiązki	 Wykonawcy:	 techniczna	 obsługa	 piętnastu	 szkoleń	 e-
learningowych,	 tj.	 przeprowadzenie	 ich	 oraz	 transmisja	 on-line	 oraz	 rejestracja	
wydarzeń.		
	
Wymagania	dotyczące	realizacji	szkolenia	online:	

I. Zapewnienie	profesjonalnego	sprzętu	i	oprogramowania	niezbędnego	w	
procesie	przygotowania,	realizacji	transmisji	online	i	rejestracji,	m.in.:		

1. Studio	 nagrań	 do	 prowadzenia	 spotkań	 z	możliwością	 nagrywania,	 spełniające	
minimalne	warunki: 
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• z	 wyodrębnioną	 z	 ruchu	 przestrzenią	 w	 stosunku	 do	 pozostałej	 części	
pomieszczeń,	gwarantujące	bezpieczeństwo	i	komfort	pracy	pracowników,	

• posiadające	 osobne	 pomieszczenie	 do	 przygotowania	 się/odpoczynku	
trenerów/wykładowców,	

2. Wyposażenie	techniczne	studia	nagrań:	

§ mikrofony	przenośne	dla	wykładowców	–	min.	2	sztuki,	
§ mikrofon	kierunkowy	–	min	1	sztuka,	
§ kamery/aparaty	(min.	jakość	video	full	HD	-	1920x1080	-	min.	3	sztuki),	
§ TV	LED	minimum	32”	jako	podgląd	prezentacji	dla	prowadzącego,	
§ oświetlenie	studyjne	-	min.	3	lampy	LED	zapewniające	naturalny	obraz,	
§ mikser	audio-video	(mikser	video:	min.	4	wyjścia	obsługujące	obraz	full	HD,	

mikser	audio:	min.	2	wyjścia	mikrofonowe	XLR),	
§ Green	 Box	 wraz	 z	 profesjonalnym	 oprogramowaniem	 do	 kluczowania	

postaci	w	czasie	rzeczywistym	(real	time),	
§ edytor	tekstu	oraz	oprogramowanie	do	przygotowania	prezentacji,	wersja	

profesjonalna–	oprogramowanie	licencjonowane,	
§ oprogramowanie	 do	 montażu	 i	 postprodukcji,	 wersja	 profesjonalna-	

oprogramowanie	licencjonowane,	

3. Platforma	 e-learningowa	 umożliwiająca	 prowadzenie	 szkoleń	 i	 konferencji	
zdalnych,	pokazywania	prezentacji	i	komunikacji	w	czasie	rzeczywistym	w	formie	
głosowej	i	tekstowej.	Platforma	powinna	posiadać	następujące	funkcjonalności:	

• możliwość	realizacji	spotkań	do	6	godzin,	w	dni	robocze;	
• możliwość	aktywnego	udziału	uczestników	w	systemie	video	i	audio,	w	tym	

możliwość	zarządzania	systemem	audio	i	video	uczestników	(np.	włączenia	
i	wyłączenia	kamerki	i	mikrofonu	uczestnikom	spotkania);		

• możliwość	dzielenia	ekranu	na	moduły	np.	widok	prelegenta	(preferowany	
widok	pionowy	jak	na	zdjęciu)	+	widok	wyświetlanej	prezentacji;		
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• sprzęt	 i	 oprogramowanie	 umożliwiające	 realizację	 napisów	 i	 infografik	w	
trakcie	realizacji	online;	

• oprogramowanie	 niezbędne	 do	 uczestnictwa	 w	 spotkaniu	 musi	 być	
kompatybilne	 z	 powszechnie	 używanymi	 systemami	 operacyjnymi:	
Windows,	iOS,	Android,	Mac	OSX;	

• zapewnienie	dostępu	do	platformy	zarejestrowanym	uczestnikom	na	2	dni	
przed	 szkoleniem,	 przesłanie	 uczestnikom	 linku	 i	 hasła	 umożliwiającego	
zalogowanie	 się	 do	 platformy	 online	 wraz	 z	 krótkim	 materiałem	
informacyjnym	na	temat	funkcjonalności	platformy,	celem	zapewnienia	ich	
pełnej	partycypacji	w	wydarzeniu	

4. Przygotowanie	strony	www,	która	będzie	umożliwiać:	

• streaming	wydarzenia,	
• elektroniczną	rejestrację	uczestników,	
• pobieranie	materiałów	szkoleniowych	przygotowanych	przez	organizatora	
konferencji	

5. Przeprowadzenie	i	transmisja	na	żywo	szkolenia	online	poprzez:	

• obsługę	techniczną	szkolenia,	w	tym:	akceptacja	obecności	uczestników	na	
szkoleniu,	wyświetlanie	prezentacji	i	innych	multimediów,	jeśli	będą	miały	
zastosowanie,	

• zapewnienie	 i	 monitorowanie	 biernego	 i	 aktywnego	 udziału	 osób	 w	
szkoleniu,	 zarządzanie	 udzielaniem	 mikrofonu	 i	 kamerki	 (włączanie,	
wyłączanie);		
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• zapewnienie	 personelu	 (w	 minimalnej	 liczbie	 2	 osób)	 zapewniającego	
obsługę,	dbanie	o	poprawność	 i	ciągłość	transmisji	online	oraz	możliwość	
skutecznej	 interakcji	 z	 uczestnikami	 szkolenia,	 ciągłość	 działania	 i	
sprawność	 wszystkich	 elementów	 wyposażenia	 technicznego,	 w	 tym	
szybkie	 usuwanie	 ewentualnych	 awarii	 oraz	 czuwanie	 nad	 prawidłowym	
działaniem	sprzętu,	oprogramowania	i	 łączy.	Personel	ten	będzie	obecny	i	
dostępny	co	najmniej	godzinę	przed	rozpoczęciem	szkolenia	oraz	w	trakcie	
jego	trwania;		

• utrwalenie	nagrania	audio	i	video	ze	szkolenia	(w	formacie	mp4);	
• realizacja	min.	30	sekundowego	trailera	po	każdym	cyklu	5	szkoleń	oraz	3-

5	minutowego	streszczenia	video		z	wypowiedziami	prelegentów,		
• realizacja	 transmisji	 nastąpi	 w	 sposób	 możliwy	 do	 odbioru	 streamingu	

poprzez	komputer	PC,	a	także	urządzenia	mobilne	(telefon	smartfon,	tablet)	
z	łączem	szerokopasmowym	Internetu	(przepustowość	łącza	minimum	10	
mbps,	zarówno	w	przypadku	prędkości	pobierania,	jak	i	wysyłania),	

• możliwość	spotkania	w	trybie	audio	i	video	w	wydzielonej	przestrzenia	na	
spotkania,	na	stronie	szkolenia;	

• możliwość	 dostępu	 do	 zarejestrowanego	 w	 całości	 szkolenia	 oraz	 w	
częściach	jako	VOD;	

• zapewnienie	bezpieczeństwa	i	stabilności	sygnału	oraz	obrazu	podczas	całej	
transmisji	online.	

	

II. Przeprowadzenie,	transmisja	oraz	promocja	wydarzenia	online:		

• przedstawienie	 Zamawiającemu	 funkcjonalności	 programu	 ze	
szczególnym	 ukierunkowaniem	 na	 te	 wykorzystywane	 podczas	
wydarzenia	online;	 

• obsługa	techniczna	spotkania,	w	tym:	akceptacja	obecności	uczestników	na	
szkoleniu,	wyświetlanie	prezentacji	i	innych	multimediów,	jeśli	będą	miały	
zastosowanie,	zapewnienie	i	monitorowanie	biernego	i	aktywnego	udziału	
osób	 w	 szkoleniu,	 zarządzanie	 udzielaniem	 mikrofonu	 i	 kamerki	
(włączanie,	wyłączanie);		

• stworzenie	 strony	 transmisji	 szkolenia	 pod	 ustalonym	 z	 Zamawiającym	
adresem	i	nanoszenie	bieżących	zmian	po	konsultacjach	z	Zamawiającym;		

• najpóźniej	na	2	dni	przed	planowanym	terminem	szkolenia,	przesłanie	do	
Zamawiającego	linka	z	transmisją	on-line,	w	celu	umożliwienia	streamingu	
szkolenia;	
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• zapewnienie	 personelu	 (w	 niezbędnej	 liczbie	 osób)	 zapewniającego	
obsługę	techniczną	m.in.	obsługę	komputera	i	projektora	multimedialnego,	
dbanie	 o	 poprawność	 i	 ciągłość	 transmisji	 online	 oraz	 możliwość	
skutecznej	 interakcji	 z	 uczestnikami	 konferencji,	 ciągłość	 działania	 i	
sprawność	 wszystkich	 elementów	 wyposażenia	 technicznego,	 w	 tym	
usuwanie	 ewentualnych	 awarii	 oraz	 czuwanie	 nad	 prawidłowym	
działaniem	 sprzętu,	 oprogramowania	 oraz	 łączy.	 Personel	 ten	 będzie	
dostępny	 co	 najmniej	 godzinę	 przez	 rozpoczęciem	 konferencji	 oraz	 w	
trakcie	jej	trwania;		

• utrwalenie	nagrania	video	i	audio	z	wydarzenia	(w	formacie	mp4);		
• realizacja	 transmisji	 nastąpi	 w	 sposób	 możliwy	 do	 odbioru	 streamingu	

poprzez	komputer	PC,	a	także	urządzenia	mobilne	(telefon,	tablet)	z	łączem	
szerokopasmowym	 Internetu	 (przepustowość	 łącza	 minimum	 10	mbps,	
zarówno	w	przypadku	prędkości	pobierania,	jak	i	wysyłania)	

• promocja	 szkoleń	 online	 w	 internecie	 poprzez	 social	 media,	 grupy	
tematyczne,	informacyjny	portal	internetowy	oraz	stronę	internetową	

• Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 sprawnej	 i	 terminowej	 realizacji	
szkolenia	oraz	stałej	współpracy	z	Zamawiającym,	w	tym:		

• pozostawania	 w	 stałym	 kontakcie	 (kontakt	 telefoniczny	 oraz	 drogą	
elektroniczną;	 spotkania	 z	 Zamawiającym	 w	 miarę	 potrzeb,	 pomoc	 i	
wsparcie	dla	pracowników	Zamawiającego	w	przygotowaniu	konferencji,	
wyznaczenie	osoby	koordynującej	do	kontaktów	roboczych);		

• 	informowania	 o	 pojawiających	 się	 problemach	 i	 innych	 zagadnieniach	
istotnych	dla	realizacji	szkolenia,	prowadzonych	w	trybie	zdalnym;		

• 	wyjaśnienia	 i	konsultowania	wszelkich	zapytań	 i	niejasności	 lub	błędów	
zgłaszanych	przez	uczestników	szkolenia;		

• 	Wykonawca	odpowiada	za	kompleksowe	przygotowanie	pomieszczeń	do	
wydarzenia	 pod	 względem	 technicznym	 oraz	 zobowiązany	 jest	 do	
wcześniejszego	 zapoznania	 się	 z	 wymogami	 sali	 w	 zakresie	 warunków	
technicznych	i	organizacyjnych,	które	mogą	mieć	wpływ	na	organizację	 i	
przebieg	spotkania.		

• 	Wykonawca	 zapewni	 bezpieczeństwo	 związane	 z	 wymogami	
epidemiologicznymi	 podczas	 transmisji	 online,	 a	 realizacja	 odbędzie	 w	
miejscu,	czasie	i	z	zabezpieczeniami,	które	dopuszczone	są	przez	przepisy	
epidemiologiczne	obowiązujące	w	trakcie	realizacji.	
	

III.	Elementy	zapewnione	przez	Zamawiającego		
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1. Zamawiający	zapewni	prowadzenie	konferencji	oraz	zawartość	merytoryczną.	
2. Zamawiający	 udostępni	 grafikę	 oraz	 video,	 które	 zostaną	wykorzystane	 do	

przygotowania	 grafik,	 teł	 i	 napisów	 wykorzystanych	 podczas	 realizacji	 w	
studio	typu	green	screen.	

3. Zamawiający	 dopuszcza	 bezpłatne	 udostępnienie	 Internetu	 w	 siedzibie	
Zamawiającego	 (w	 przypadku	 konieczności	 realizacji	 szkolenia	 przez	
Zamawiającego	 online,	 a	 nie	 ze	 studia),	 a	 także	 poprzez	 podmioty	
współpracujące	 podczas	 realizacji	 wydarzenia.	 Udostępnienie	 łącza	
internetowego	 przez	 Zamawiającego	 lub	 inny	 podmiot	 nie	 zwalnia	
Wykonawcy	 z	 odpowiedzialności	 za	 realizację	 transmisji.	 Wykonawca	 jest	
zobowiązany	do	weryfikacji	 łącza	 (przepustowość,	 odblokowane	porty	 itd.)	
przed	rozpoczęciem	transmisji.	

	

III. Kryteria	oceny	ofert	

Spośród	ofert	nie	odrzuconych,	Organizator	Postępowania	wybierze	ofertę	kierując	się	
kryterium:	

CENA	BRUTTO	–	o	wadze	100%.			

W	 trakcie	 oceny	Ofert	 kolejno	 ocenianym	Ofertom	 zostaną	 przyznane	 punkty	według	
następującego	wzoru:			

	
C=		
	

	

C	-	liczba	punktów	przyznanych	danemu	Wykonawcy	w	kryterium	„Cena	brutto”	w	
danym	Zamówieniu		

100	 -	maksymalna	ilość	punktów	do	uzyskania	w	kryterium	„Cena	brutto”	

	

IV. Informacje	o	sposobie	porozumiewania	się	zamawiającego	z	wykonawcami		

Wykonawca	może	zwrócić	się	mailowo	do	Zamawiającego	o	wyjaśnienie	treści	SIWZ	w	
terminie	 do	 12.05.2020	 	 do	 godz.	 12:00.	 Organizator	 udziela	wyjaśnień	 niezwłocznie,	
jednakże	 nie	 później	 niż	 2	 dni	 przed	 Terminem	 Składania	 Ofert.	 Zapytanie	 należy	
przesłać	na	adres	email:	na	adres	anna.sobolak@biorecykling.org	

Cmin	–	najniższa	z	zaoferowanych	przez	Wnioskodawców	cena	brutto	

C0	–	cena	brutto	zaoferowana	przez	Wnioskodawcę,	dla	którego	wynik	
jest	obliczany	

x	100	
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Odpowiedzi	 na	 wszystkie	 zadane	 pytania	 zostaną	 opublikowane	 na	 stronie	 www	
Zamawiającego,	bez	ujawniania	źródła	zapytania	z	pouczeniem,	że	wyjaśnienie	SIWZ	jest	
dla	nich	wiążące.	

W	uzasadnionych	przypadkach	Organizator	postępowania	może	przed	upływem	terminu	
składania	 Ofert	 zmienić	 treść	 SIWZ.	 Dokonaną	 zmianę	 Specyfikacji	 Organizator	
Postępowania	niezwłocznie	zamieszcza	w	treści	SIWZ.	
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Załącznik	nr	2	–	Formularz	ofertowy	
	

………………………,	dn.	……………………	
	

Nr	postępowania	01/05/2021	
	

OFERTA	WYKONAWCY	
na	zapytanie	ofertowe	nr		01/05/2021	dotyczące	

Technicznej	obsługi	18	(osiemnastu)	szkoleń	e-learningowych	
	
	

1. Nazwa	oraz	adres	Oferenta:	
.....................................................................................................................................	
Telefon	kontaktowy:	………………………………………..	
Adres	e-mail:	……………………………………………………	
	

2. W	odpowiedzi	na	zapytanie	ofertowe	oferuję	realizację	zamówienia	za	następującą	cenę	
brutto:		…………………PLN	
słownie:…………………………………………………………………………………brutto	

3. Do	oferty	przedkładam	następujące	załączniki:	

-	….….	
-	……….	

4. Oświadczam,	że	zapoznałem	się	z	warunkami	niniejszego	zapytania	i	nie	wnoszę	do	niego	
żadnych	zastrzeżeń	oraz	zdobyłem	informacje	konieczne	do	przygotowania	oferty.	

5. W	przypadku	uznania	naszej	oferty	za	najkorzystniejszą	zobowiązuję	się	do	podpisania	
umowy	w	terminie	i	miejscu	wskazanym	przez	Zamawiającego.	

6. Oświadczam,	że:	
a. Posiadam	uprawnienia	do	wykonywania	określonej	działalności	 lub	 czynności,	

jeżeli	ustawy	nakładają	obowiązek	posiadania	takich	uprawnień,	
b. Posiadam	niezbędną	wiedzę	i	doświadczenie	do	wykonywania	zamówienia,	
c. Znajduję	 się	 w	 sytuacji	 ekonomicznej	 i	 finansowej	 zapewniającej	 wykonanie	

zamówienia,	
d. Nie	podlegam	wykluczeniu	z	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	z	powodu	

otwarcia	w	stosunku	do	mnie	likwidacji	lub	ogłoszenia	upadłości.	

	
………………………………………………………………	

data	i	podpis	uprawnionego	
przedstawiciela	Oferenta	
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Załącznik	nr	3	–	Oświadczenie	o	braku	powiązań	osobowych	lub	kapitałowych	
	

Nr	postępowania	01/05/2021	
Wykonawca/pieczątka:	
	

………………………,	dn.	……………………	
NIP	…………………………………………………	
REGON	……………………………………………	
	

	
	
	

Oświadczenie	o	braku	powiązań	osobowych	lub	kapitałowych	
	

W	 odpowiedzi	 na	 zapytanie	 ofertowe	 nr	 	 01/05/2021	 dotyczące	Technicznej	
obsługi	 18	 (osiemnastu)	 szkoleń	 e-learningowych	 oświadczam(y),	 że	 nie	 jestem(-
eśmy)	powiązani	z	Zamawiającym	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	 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	lub	powinowactwa	w	linii	bocznej	
do	drugiego	stopnia	lub	w	stosunku	przysposobienia,	opieki	lub	kurateli.	

	
	
	
	

………………………………………………………………	
data	i	podpis	uprawnionego	
przedstawiciela	Oferenta	
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Załącznik	nr	4	–	Oświadczenie	o	dysponowaniu		
potencjałem	technicznym	i	osobowym	

	
Nr	postępowania	01/05/2021	

Wykonawca/pieczątka:	
	

………………………,	dn.	……………………	
NIP	…………………………………………………	
REGON	……………………………………………	
	

	
	
	
Oświadczenie	o	dysponowaniu	potencjałem	technicznym	i	osobowym	

	
	

W	 odpowiedzi	 na	 zapytanie	 ofertowe	 nr	 	 01/05/2021	 dotyczące	Technicznej	
obsługi	18	(osiemnastu)	szkoleń	e-learningowych	oświadczam(y),	że		
	

1. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. co najmniej dwoma 
osobami z doświadczeniem w realizacji szkoleń online, studiem, 
oprogramowaniem oraz dostępem do serwerów. 

	
	

………………………………………………………………	
data	i	podpis	uprawnionego	
przedstawiciela	Oferenta	

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 


