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Wynajem sal szkoleniowych na potrzebę realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych i 

przeprowadzenia egzaminu zawodowego wraz z opieką administracyjną 

 

 

Termin składania ofert: 23.03.2018 r. 

Miejsce i sposób składania:  
Ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  należy  przesłać  drogą  elektroniczną w terminie  do 
23.03.2018 r. do  godz. 20.00  na  adres  e-mail: iwona.godniak@bsmart.com.pl wpisując  w  tytule  e-
mail: „Wynajem sal szkoleniowych na potrzebę realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
Oferty  przesłane  drogą  elektroniczną  po  upływie  terminu  składania  ofert  nie  będą 
rozpatrywane (decyduje data i godzina wpływu e-mail do Zamawiającego).   
Przed  upływem  terminu  składania  ofert  wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do złożonej 
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno  być  doręczone  
Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  składania  ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i 
wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.  
 
Ares e-mail: iwona.godniak@bsmart.com.pl 
 
Osoba do kontaktu: Iwona Godniak, 533 210 340 
 
Skrócony opis: Przedmiotem zamówienia jest Wynajem sal szkoleniowych na potrzebę realizacji zajęć 
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Miejsce realizacji usługi: Szczecin- Śródmieście. 

 
Miejsce realizacji zamówienia: Szczecin- Śródmmieście. 
 
Cele zamówienia: 
W  związku  z  realizacją projektu pn.  „Programista, administrator, grafik komputerowy - kwalifikacje 

przyszłości!”, nr projektu RPZP.08.06.00-32-K118/17, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja 

RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób  dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych 

formach kształcenia zawodowego, numer umowy:  RPZP.08.06.00-32-K118/17-00 Wnioskodawca 

projektu BSMART. SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego 

wynajmu sal szkoleniowych na potrzebę realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 
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Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem  zamówienia  jest wynajem dwóch sal szkoleniowych na potrzebę realizacji 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych” – 
kwalifikacja A.25” oraz przeprowadzenia egzaminu zawodowego A.25 - wynajem dwóch sal, 
spełniających wymogi opisane w zał. nr 1, w wymiarze 2 x 390h, łącznie 780 (siedemset 
osiemdziesiąt) godzin (45 – minutowych) w okresie zgodnym z harmonogramem, stanowiącym 
załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Każda z dwóch sal musi być wyposażona w minimum 18 (17 
dla uczestników + 1 prowadzący) stanowisk dydaktycznych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  terminu  realizacji  umowy  jak  i  zmiany  
harmonogramu  realizacji  usług.  Nowe  terminy  będą  ustalane  w konsultacji z wybranym 
Wykonawcą/Wykonawcami.   
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  bezkosztowego  odwołania  lub  zmiany terminu,  
lokalizacji  i  formy  realizacji  kursów w  terminie  do  7  dni  przed rozpoczęciem danego kursu 
zgodnie z ustalonym harmonogramem.  
 Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami znajdą się  zapisy  
zastrzegające  Zamawiającemu  możliwość  dochodzenia  od  Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 
 
 
Harmonogram realizacji zamówienia: Wykonawca będzie wynajmował sale zgodnie z 
Harmonogramem stanowiącym zał. nr 4 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega, iż może 
dokonać zmiany harmonogramu najpóźniej do godz. 20-tej w piątek, poprzedzający weekend 
zjazdowy. 
 
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: 
O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
a) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  i  czynności  objętych  przedmiotem  
zamówienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień; 
 
 
Warunki techniczne/lokalowe: 
Oferent musi dysponować odpowiednimi salami, które spełniają wymogi Zamawiającego oraz 
wymogi zgodne z opisanymi w Rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 
2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach dla kwalifikacji A.25 – opis 
zawarto w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 
 
 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy  –  osoby prawne  albo  jednostki  
organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej; 
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Dodatkowe warunki:  
Zamawiający żąda od wykonawców składających ofertę wniesienia wadium w postaci pieniężnej w 
wysokości 15.000 zł PLN (piętnaście tysięcy złotych)  
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BSMART SP. Z O.O. 43 
1140 2004 0000 3502 5357 9169 w terminie nie późniejszym, niż termin składania ofert. 
Zamawiający dokonuje zwrotu wadium: 
- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcom, których oferta nie została 
wybrana/została odrzucona lub po unieważnieniu postępowania wszystkim wykonawcom, którzy 
złożyli ofertę 
- po zawarciu umowy wykonawcy, którego oferta została wybrana 
- na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający dokona zatrzymania wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 
 
Zmiany warunków postepowania: 
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  warunków  postępowania  lub unieważnienia 
postępowania bez podania przyczyny.  
Informację  o  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający zamieści  na  
stronie  internetowej,  na  której  zamieszczone  jest  Zapytanie ofertowe -  w  przypadku 
unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, albo zawiadomi wykonawców,  
którzy złożyli  oferty  –  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  po upływie terminu składania 
ofert.  
Zapytanie  ofertowe  może  być  zmienione  przed  upływem  terminu  składania  ofert przewidzianym  
w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym.  W  takim  przypadku w opublikowanym  zapytaniu  ofertowym  
zostanie  podana  informacja  o  zmianie, zawierająca  co  najmniej:  datę  upublicznienia  
zmienionego  zapytania  ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi 
na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani Wykonawcy.   
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. W  przypadku,  gdy  wybrany  
Wykonawca  odstąpi  od  podpisania  umowy z Zamawiającym,  możliwe  jest  podpisanie  przez  
Zamawiającego  umowy z następnym  Wykonawcą,  który  w postępowaniu  uzyskał  kolejno  
najwyższą  liczbę punktów.   
 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów  
dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Na  etapie  podpisania  umowy z wybranym  w  postępowaniu  
ofertowym  Wykonawcą,  Zamawiający  może  żądać przedstawienia  od  Wykonawcy  dodatkowych  
dokumentów  wymaganych  przez odpowiednie przepisy prawa (np. w zakresie uprawnień/ 
działalności do świadczenia usług  objętych  przedmiotem  zamówienia)  w  tym  wymagane  przez  
odpowiednie dokumenty  programowe  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Zachodniopomorskiego  na  lata  2014-2020  lub  zarządzenia/wystąpienia  instytucji  
dofinansowującej.  Brak  przedstawienia  ww.  dokumentów  będzie  skutkował odstąpieniem od 
podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.  
  
Warunki zmiany umowy: 
Zamawiający  przewiduje  możliwość  wprowadzenia  istotnych  zmian  postanowień zawartej  
umowy  z  wybranym  Wykonawcą  w  stosunku  do  treści  oferty,  na podstawie  której  dokonano  
wyboru  Wykonawcy.  Dopuszczalne  będą  zmiany,  dotyczące w szczególności:   
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a) zmiany  jakichkolwiek  rozporządzeń  i  przepisów  i  innych  dokumentów,  w  tym dokumentów 
programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa   
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,  
b) zmiany  terminu  i  harmonogramu  realizacji  usług   
c)  ostatecznej ilości godzin szkoleniowych  
d) ostatecznej ilości Uczestników Projektu,  
e) zmiany terminu płatności,  
f)  zmiany  miejsca  i  terminu  realizacji  usługi   
g) zmiany  organizacyjnej  polegającej  na  zmianie  osób,  wykonawców  i  innych podmiotów 
współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia  i doświadczenie  
nie  są  gorsze  od  tych,  jakie  posiadają  podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn 
organizacyjnych pod warunkiem, że  ww.  osoby  i podmioty  spełniają  wszystkie  wymogi  
wynikające  z  zapytania ofertowego i złożonej oferty.  
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane 
w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.  
 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 
Opis żądanych przez Zamawiającego dokumentów składanych w celu potwierdzenia  spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania, że oferowane usługi spełniają wymagania 
Zamawiającego:   
a) ) aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji z odpisem 

pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania wiążących decyzji w 

imieniu danego Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy. 

b)  Oświadczenie własne wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.  Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.  
Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa wyżej również w odniesieniu do Partnera Projektu 
– Danuta Langowska Centrum Edukacji Zdroje. 
  
 
Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający  może  udzielić  Wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  zasadą konkurencyjności  w  
okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia  podstawowego, przewidzianych  w  zapytaniu  ofertowym  
zamówień  uzupełniających  na  usługi  polegające  na  powtórzeniu  podobnych  usług.  Zamówienie  
uzupełniające  będzie dotyczyło przedmiotu zamówienia podstawowego i polegać będzie na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia podstawowego określonego w umowie Wykonawcy - 
nie więcej niż 5% zamówienia podstawowego.  
 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

a)  Kryterium Nr 1  
Cena brutto za wynajem sali za godzinę szkoleniową (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej –  waga 
100%.  
 
Zamawiający w kryterium Nr 1 „cena”, będzie oceniał oferty zamówienia przyznając  
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punkty wg wzoru:  
  
Najniższa oferowana cena brutto 1 godziny szkoleniowej  
 -----------------------------------------------------------------   x 100  = liczba pkt.  
Cena brutto badanej oferty 1 godziny szkoleniowej  
  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium „Cena” wynosi 100.   
  
Oferta  w  łącznej  ocenie  oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska 
największą liczbę  punktów  w  łącznej  ocenie  oferty.   
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferta odpowiada wszystkim wymogom  
zawartym  w  zapytaniu  ofertowym  i  które  zostały  uznane  za najkorzystniejsze uzyskując 
najwyższą liczbę punktów.  
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim czytelnie na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną techniką.  
Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane 
własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.  
Cenę  należy  podać  w  złotych  polskich  (PLN).  Rozliczenia  dokonywane  będą  w złotych polskich 
(PLN).   
Zamawiający  wybierze  te  oferty  cenowe,  które  nie przekroczą  budżetu  przeznaczonego  na  
realizację  poszczególnych  usług  objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.  Ceny  określone  przez  
Wykonawcę  w  ofercie  będą  obowiązywały  przez  cały  okres ważności umowy i nie będą podlegały 
zwiększeniu.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień zaoferowanej ceny oferty jeżeli wyda się 
ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający  może  odrzucić  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub jeżeli  dokonana  
ocena  wyjaśnień  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.  
 
 
Wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom  powiązanym 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiający 
rozumie 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:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
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. 
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 Zamawiający  dokona  oceny  ofert  pod  względem  formalnym  oraz  zgodnie  z treścią niniejszego 
zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów 
formalnych, zostanie odrzucona, za wyjątkiem przypadku wystąpienia  powiązań  osobowych  lub  
kapitałowych  skutkujących  wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu ofertowym.  
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Szczegółowe wymogi dot. wynajmu sal (dla każdej z 2 sal): 

- Oferent zapewni przez cały okres realizacji usługi osobę wspomagającą w zakresie wsparcia 

technicznego (administrowanie salami, naprawa i konfiguracja oprogramowania itp.), dostępną na 

miejscu w trakcie realizacji zajęć 

- minimum 17 stanowisk komputerowych (komputer lub laptop) z oprogramowaniem biurowym 

- podłączenie  do  sieci  lokalnej  z  dostępem  do  Internetu 

- oprogramowanie  do  tworzenia  i  obróbki  grafiki  bitmapowej  i  wektorowej 

- oprogramowanie do tworzenia animacji 

-  narzędzia do projektowania i tworzenia stron www 

- projektor  multimedialny 

-  sieciowa  postscriptowa  drukarka  laserowa  (jedna  dla piętnastu  uczniów) 

-  skanery  płaskie  (jeden  dla  czterech  uczniów) 

-  aparaty  cyfrowe  ze statywem  (jeden  dla  piętnastu  uczniów) 

- tablety  graficzne  (jeden  dla  czterech  uczniów) 

- dostęp do usług hostingowych 

- przykłady projektów graficznych i typograficznych 

-  tablice z krojami pism 

- przykłady kompozycji tekstu i grafiki 

- stanowisko  komputerowe  dla nauczyciela, z nagłośnieniem  i  dostępem  do  Internetu 

- ekran  projekcyjny 

- odtwarzacz  nośników  multimedialnych 

- wizualizer 
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- stanowiska  rysunkowe  z kompletem przyborów  rysunkowych  i  malarskich 

-  sztalugi  i  podkłady  do  papieru  rysunkowego 

- materiały  dydaktyczne  (filmy,  przezrocza,  programy  komputerowe,  plansze,  modele, katalogi, 

prospekty, albumy) 

- sala z naturalnym oświetleniem 

- sala musi być dostosowana do możliwości przeprowadzenia egzaminu zawodowego w ramach 

kwalifikacji A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

Formularz ofertowy 

 

Oferta  na wynajem sal do przeprowadzanie  zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych  w  
ramach  projektu  „Programista, administrator, grafik komputerowy - kwalifikacje przyszłości!”, nr 
projektu RPZP.08.06.00-32-K118/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja RPZP.08.06.00 
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w 
kształceniu zawodowym i osób  dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego 
  

Ja niżej podpisany(a) 1  .............................................................................. działając w imieniu  

i na rzecz   .......................................................................................................................................... 

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

NIP …………………………………… REGON …………………………. Nr KRS (jeżeli dotyczy) ……………………………… 

nr tel. ……………………………………………………    nr faksu ……………………………………………………..……………..  

e-mail: …………………………………………………………….. URL: http:// ………………..……………………………………………  

  

składając ofertę w postępowaniu na wynajem sal do przeprowadzanie zajęć na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych oświadczam, że: 

1.  oferta przedkładana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe spełnia wszystkie wymagania dla 

przedmiotu zamówienia, w tym wymagania określone w zał. nr 1 do Zapytania ofertowego 

2.  w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy uwzględniającej  

istotne  postanowienia  określone  w  Zapytaniu ofertowym,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

3.  uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

4.  zobowiązuję  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  danych,  do  których  będziemy  mieli  

dostęp w związku z realizacją przedmiotu zamówienia  – stosowanie do obowiązujących w tym  

zakresie przepisów.  

                                                                                       

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

CZYTELNY PODPIS – imię i nazwisko osoby upoważnionej  

do reprezentowania Oferenta wraz z pieczęcią firmową  

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową) 
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………….………………………………………………… 

data i miejsce podpisania oświadczenia 

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu 

ofertowym: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Cena brutto za 1 godz. szkoleniową 

(45 minutową) 

Ceba brutto łącznie za 780 godzin 

1 Wynajem sali do 

prowadzenia zajęć na 

kursie Wykonywanie 

i realizacja projektów 

multimedialnych, w 

ilości łącznie 780 

godzin lekcyjnych (45 

minutowych) 

 

 

 

……………  PLN słownie: 

………………………………………………………….. 

 

 

 

……………  PLN słownie: 

………………………………………………………….. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY 

• aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienie dla osoby  
do podejmowania wiążących decyzji w imieniu danego Oferenta, która podpisuje 
formularz ofertowy; 

• OŚWIADCZENIE – brak powiązania z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem 3 do Zapytania 
ofertowego) 

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

CZYTELNY PODPIS – imię i nazwisko osoby upoważnionej  

do reprezentowania Oferenta wraz z pieczęcią firmową  

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową) 

……………………………………….…………………… 

data i miejsce podpisania oferty 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

…………………………………………..    

(miejscowość, data)  

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, 

w tym również z Partnerem Projektu1 

Imię, nazwisko/ Nazwa i adres Wykonawcy:  

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

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

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  wynjem sal do 

prowadzenia zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w  ramach  projektu  pn.  „Programista, 

administrator, grafik komputerowy - kwalifikacje przyszłości!”, nr projektu RPZP.08.06.00-32-

K118/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób  

dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, oświadczam, że 

między Wykonawcą, którego reprezentuję / mną a Zamawiającym i Partnerem Projektu, lub osobami 

upoważnionymi do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  i  Partnera  lub  osobami 

wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  i  Partnera  czynności  związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą nie istnieją powiazania kapitałowe 

lub osobowe, polegające  w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  
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.   
 

….………………………………………………………… 
(pieczęć oraz podpis/-y osoby/osób uprawnionej/- 

nych) 

                                                           
1 Partner Projektu: Danuta Langowska Centrum Edkacji Zdroje 
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Zał. 4 do Zapytania ofertowego 

TERMINARZ 

 KURS WYKONYWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH – KWALIFIKACJA A.25 GRUPA 1 – 390 h 

24.03.2018 25.03.2018 

07.04.2018 08.04.2018 

14.04.2018 15.04.2018 

21.04.2018 22.04.2018 

05.05.2018 06.05.2018 

12.05.2018 13.05.2018 

02.06.2018 03.06.2018 

16.06.2018 17.06.2018 

23.06.2018 24.06.2018 

30.06.2018 01.07.2018 

07.07.2018 08.07.2018 

25.08.2018 26.08.2018 

01.09.2018 02.09.2018 

22.09.2018 23.09.2018 

29.09.2018 30.09.2018 

13.10.2018 14.10.2018 

20.10.2018 21.10.2018 

03.11.2018 04.11.2018 

24.11.2018 25.11.2018 

01.12.2018 02.12.2018 

08.12.2018 09.12.2018 
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TERMINARZ 

 KURS WYKONYWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH – KWALIFIKACJA A.25 GRUPA 2 – 390 h 

24.03.2018 25.03.2018 

07.04.2018 08.04.2018 

14.04.2018 15.04.2018 

21.04.2018 22.04.2018 

05.05.2018 06.05.2018 

12.05.2018 13.05.2018 

02.06.2018 03.06.2018 

16.06.2018 17.06.2018 

23.06.2018 24.06.2018 

30.06.2018 01.07.2018 

07.07.2018 08.07.2018 

25.08.2018 26.08.2018 

01.09.2018 02.09.2018 

15.09.2018 16.09.2018 

22.09.2018 23.09.2018 

29.09.2018 30.09.2018 

13.10.2018 14.10.2018 

27.10.2018 28.10.2018 

03.11.2018 04.11.2018 

17.11.2018 18.11.2018 

01.12.2018 02.12.2018 
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