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11/RPR/NK/2021 

Łęczyca, dnia 31.05.2021 r. 

Zapytanie ofertowe 

 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 PLN na  

realizację zadania pn.: „Szkolenie AutoCAD” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” 

 

1. Zamawiający Powiat Łęczycki, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, reprezentowany przez Dyrektora 

Placówki, http://www.zsp1.oswiata.org.pl/, adres e-mail: leczycaprojekt2021@gmail.com tel.: 48 24 721-23-41. 

2. Nazwa i przedmiot zadania: Realizacja zadania pn.: „Szkolenie AutoCAD” w ramach projektu pn.: „Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających 

sukces na rynku pracy”. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia przez wykwalifikowanego 

trenera, szkolenia AutoCAD stopnia podstawowego z wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu Autodesk 

AutoCAD dla 12 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, w szczególności: 

2.1. Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia AutoCAD stopnia podstawowego (2 grupy – 

każda grupa po 6 uczniów/uczennic x 24 godziny – łącznie 48 godzin), 

2.2. Przeprowadzenie praktycznego egzaminu dla 12 uczniów/uczennic.  

2.3. Wydanie Międzynarodowego Certyfikatu Autodesk AutoCAD dla 12 uczniów/uczennic. 

2.4. Przewidywane terminy zajęć: czerwiec - lipiec 2021 r. - 2 grupy – zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

2.5. Miejsce realizacji zajęć siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy ul. Ozorkowskie 

Przedmieście 2. Szkolenie winno być przeprowadzone w godzinach pracy Zamawiającego – do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

2.6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca będzie miał obowiązek ustalenia i przedstawienia harmonogramu 

spotkań w grupie zgodnie z otrzymaną ilością godzin do zrealizowania. Harmonogram podlega zatwierdzeniu 

przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy. 

2.7. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia programu kursu AutoCAD stopnia podstawowego. 

Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia zmian w programie wskazanych przez Zamawiającego. 

2.8. Oczekiwany produkt: uzyskanie nowych kompetencji ułatwiających pracę z uczniami poprzez zdanie 

egzaminu i uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu CAD firmy Autodesk u 100% beneficjentów (12 

uczniów/uczennic). 

2.9. Wykonawca ma zapewnić materiały szkoleniowe (np.: skrypty, płyty CD z ćwiczeniami, tuner do 

wydruków). 

2.10. Wykonawca zapewnia laptopy wraz z oprogramowaniem na czas szkolenia. 

2.11. Rozliczenie z tytułu wykonanej usługi nastąpi według ceny jednostkowej usługi wskazanej w ofercie, za 

przeprowadzenie szkolenia dla 1 uczestnika.  

1 godzina dydaktyczna = 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy.   

W przypadku złożenia oferty elektronicznie - oryginalne dokumenty w wersji papierowej – formularz 

ofertowy oraz pozostałe wchodzące w skład oferty zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, o ile Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w wersji 

papierowej. 

3.1. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego tj. w ZSP Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie 

Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca.   

3.2. Przebieg kursu oraz certyfikacja uprawnień muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa.  

3.3. Szkolenie przeprowadzone zostanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 

dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i 

konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń 

kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1008 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa w 

przedmiotowym zakresie.* o ile dotyczy 

3.4. W cenie za kurs należy w szczególności uwzględnić: przeprowadzenie kursu, w tym dostarczenie 

niezbędnego sprzętu, oprogramowania do przeprowadzenia kursu, koszty wydania zaświadczenia, koszt 

przeprowadzenia egzaminu itp. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu harmonogramu zajęć. Projekt harmonogramu 
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w celu jego 

zatwierdzenia. 

3.6. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w 

Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” 

3.7. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i możliwości zatrudnienia uczniów, poprzez 

nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, zdobycie i udokumentowanie doświadczenia zawodowego, 

rozwinięcie umiejętności ułatwiających poszukiwanie pracy oraz zwiększenie motywacji do podjęcia 

zatrudnienia.  

3.8. Dokumentacja musi być oznaczona logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. 

oznaczania w/w projektu. 

4. Obowiązki Wykonawcy dotyczące zamówienia: Wykonawca ma obowiązek: 

4.1. poinformowania uczestników na pierwszym spotkaniu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

4.2. przeprowadzenia testów przed i po zakończeniu zajęć, 

4.3. zapewnienia materiałów dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć, 

4.4. przeprowadzenia egzaminów oraz sporządzenia z nich protokołów (kart egzaminacyjnych), 

4.5. wydanie Międzynarodowego Certyfikatu Autodesk AutoCAD dla uczestników szkolenia, 

4.6. prowadzenia następującej dokumentacji szkoleniowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu w terminie do 14 

dni od dnia zakończenia realizacji kursu: 

4.6.1. listy obecności uczestników na zajęciach, 

4.6.2. protokołu z przebiegu egzaminu wraz z zestawieniem wyników, 

4.6.3. potwierdzenia odbioru Certyfikatów uzyskanych przez uczestników, 

4.6.4. kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem wydanych Certyfikatów o ukończeniu kursu, 

4.7. stosowania zasad promocji i informacji, zgodnie z wytycznymi dla projektów dofinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

4.8. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 

4.9. zapewnienia bezpieczeństwa uczestników podczas realizacji kursu, w szczególności zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4.10. przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2026 r. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi przez kadrę (trenera) posiadającą stosowne kwalifikacje i 

uprawnienia. 

6. Wszystkie kwestie, szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

zostaną doprecyzowane w umowie. 

7. CPV:  80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego, 80500000 – usługi szkoleniowe. 

8. Informacje i osoba upoważniona do kontaktów: Dyrektor – Jarosław Świtoń, w zakresie procedury: Kinga 

Miśkiewicz, adres e-mail: leczycaprojekt2021@gmail.com 

9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

10. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy: Z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

10.1. powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się: występowanie 

powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

10.1.1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego; 

10.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;   

10.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;  

10.1.4. 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. 

11. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: Wykonawca ubiegający się o zamówienie 

musi posiadać m.in. niezbędną wiedzę i doświadczenie, zdolność techniczną lub zawodową do wykonania 

zamówienia, a w szczególności - Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli udokumentuje, iż trener 
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posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkoleń AutoCAD oraz 

odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia do przeprowadzenia przedmiotowego kursu. 

Trener wskazany w ofercie, zobowiązany jest do przeprowadzenia przedmiotowego kursu. 

12. Wymagane dokumenty: 

12.1. formularz ofertowy – zał. nr 1, 

12.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2, 

12.3. oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zał. nr 3, 

12.4. oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach/uprawnieniach – zał. nr 5, 

12.5. proponowany programu kursu AutoCAD stopnia podstawowego. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów. 

13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem 

załącznika nr 1 - formularz ofertowy, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w 

zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, z adnotacją 

„Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Szkolenie AutoCAD” oraz „Nie otwierać przed 09.06.2021 r. godz. 

1640”. Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy.  

14. Dopuszcza się złożenie dokumentów elektronicznie tj. skan podpisanych dokumentów, należy przesłać na 

adres e-mail: leczycaprojekt2021@gmail.com. Skan podpisanej oferty należy przesłać do dnia 09.06.2021 r. 

do godziny 15:00 – z dopiskiem w tytule wiadomości „AutoCAD”. 

15. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: do dnia 09.06.2021 r., do godziny 15:00 w 

sekretariacie Zamawiającego - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie 

Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca. 

16. Termin otwarcia ofert: 09.06.2021 r. godz. 16:40 w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, sekretariat. 

17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  

17.1. Wykonawca określi wynagrodzenie jako ryczałtową cenę brutto - cena oferty = cena za 

przeprowadzenie kursu dla 1 uczestnika (ucznia/ucennicy). 

17.2. Cenę należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.  

17.3. Cenę należy skalkulować przy założeniu, że usługa w ramach Projektu będzie realizowana w miesiącu: 

czerwiec - lipiec  2021 r. (z zastrzeżeniem zmiany terminu realizacji). 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny: 

18.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają wymagania określone w ust. 

10 i ust. 11. 

18.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 

kryterium ceny brutto o wadze 80% oraz doświadczenie o wadze 20%. 

 

Nazwa kryterium Waga 

cena  80,00  

doświadczenie 20,00 

 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego 

 

Nazwa kryterium - cena - waga kryterium oceny – 80 % (pkt) 

 

          najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych  

wo = -----------------------------------------------------------   x 80 pkt 

                       cena oferty badanej 

 

wo – wartość punktowa oferty (liczba uzyskanych punktów) 

 

Nazwa kryterium: doświadczenie - waga kryterium oceny – 20 % (pkt) 

 

Sposób oceny – ilość przeprowadzonych szkoleń z AutoCAD 
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1 kurs lub mniej: 0 punktów 

2 – 5 kursów: 5 punktów 

6 - 10 kursów: 10 punktów 

powyżej 11 kursów: 20 punktów 

 

18.3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o 

ustanowione kryteria oceny ofert.  

18.4. Oferta wypełniająca wymagania w najwyższym stopniu otrzyma maksymalna liczbę punktów. 

Pozostałym ofertom wypełniającym wymagalne kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty, 

gdzie 1% = 1 pkt. 

18.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 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.  

19. Pozostałe informacje. 

19.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim 

potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe. 

19.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

19.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.  

19.4. W toku badania i oceny ofert dopuszcza się jednokrotne wezwanie Wykonawcy do złożenia lub 

uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń. 

20. Zamawiający zamyka postępowanie bez podpisania zlecenia jeżeli: 

20.1. nie została złożona żadna oferta, 

20.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,  

20.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia,  

20.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że podpisanie umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, 

20.5. umowa o dofinansowanie Projektu została rozwiązana. 

20.6. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez 

obie jej strony pisemnego aneksu. 

21. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych. 

22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

23. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

24. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu.   

25. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zapytanie będą 

dokonywane w złotych polskich (PLN). 

26. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, informuje, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. 

Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca; 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-

mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com  mailto:inspektor1991.leczyca@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania odpowiedzi na pismo lub wniosek 

skierowane drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) ww. rozporządzenia; 

http://www.zsp1.oswiata.org.pl/
mailto:inspektor1991.leczyca@gmail.com
mailto:inspektor1991.leczyca@gmail.com


 
Projekt pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Nr umowy: 

RPLD.11.03.01-10-0031/19-00, Powiat Łęczycki, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, 

 http://www.zsp1.oswiata.org.pl/, adres e-mail: leczycaprojekt2021@gmail.com 

 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez nie dłuższy niż stanowią przepisy prawa; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania; 

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, o którym 

mowa w punkcie 3. 

27. Korekta omyłek. Zamawiający poprawia w ofercie: 

27.1. oczywiste omyłki pisarskie - Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie znajdujące się  

w Formularzu oferty; 

27.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności - inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty − niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

27.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 27.2. 

28. Przesłanie oferty jako skan podpisanych dokumentów na wskazany adres e-mail, jest skuteczne o ile 

dokumenty wchodzące w skład oferty są odręcznie podpisane a następnie dokument zeskanowany i przesłany 

np. w formacie .pdf, ewentualnie oferta wraz z dokumentami jest podpisania w formie / postaci elektronicznej, 

a następnie przesłana na wskazany e-mail. Przesłanie niepodpisanych dokumentów skutkuje odrzuceniem 

oferty z postępowania.   

 

Załączniki do zapytania: 

▪ formularz ofertowy – zał. nr 1 

▪ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – zał. nr 2  

▪ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. nr 3 

▪ wzór umowy – zał. nr 4 

▪ oświadczenie o doświadczeniu – zał. nr 5 

 

 

 

Jarosław Świtoń  

Dyrektor ZSP Nr 1 w Łęczycy 

__________________________________ 

                                 Podpis 
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11/RPR/NK/2021 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 PLN na  

realizację zadania pn.: „Szkolenie AutoCAD” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 

1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Adres ................................................................................................................... 

 

NIP………………………………………………………………………………. 

 

REGON ………………………………………………………………………… 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

adres e-mail: ____________________________________________________ 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

Powiat Łęczycki, w imieniu którego postępowanie prowadzi 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy 

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 

99-100 Łęczyca 

 

Zobowiązanie Wykonawcy: 

Oferuję realizację zadania pn.: „Szkolenie AutoCAD” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na 

rynku pracy”, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

 

1. za cenę - cena za przeprowadzenie kursu dla 1 uczestnika: 

 

_________________________________________________________________________________ PLN brutto, 

  

słownie: ____________________________________________________________________________________ 

 

2. Oświadczam, że przeprowadziłem kursy AutoCAD w ilości: 

___________________________________________ * 

                               *wpisać ilość przeprowadzonych kursów /szkoleń - stanowi jedno z kryterium oceny. 

 

Wyrażam     /    nie wyrażam*  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji projektu. 

(* niewłaściwe skreślić) 

 

3. Zobowiązuję się wykonywać zamówienie: Przewidywany termin zajęć: czerwiec - lipiec 2021 r. - z 

możliwością zmiany terminu. 

 

4. Oświadczam, że: 

Zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Szkolenie AutoCAD” w ramach projektu 

pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji 

zapewniających sukces na rynku pracy” i spełniam wymagania w nim określone:  
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a) zapoznałam/łem się z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskałam/łem niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

b) akceptuję termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego, 

c) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

Oświadczam ponadto, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się                            

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1).  

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

  TAK* 

   NIE* 

   NIE DOTYCZY* 

 

*zaznaczyć odpowiednie. 

 

Uwaga:  

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób 

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób 

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób 

i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EUR. 

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

 

 

 

 

_________________________________________  

imię i nazwisko Wykonawcy, miejscowość i data 
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11/RPR/NK/2021 

Załącznik nr 2  

 

Wykonawca: 

 

…………………………………………………

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

i  

NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Szkolenie AutoCAD” prowadzonego 

przez Powiat Łęczycki, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 

99-100 Łęczyca oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu 

ofertowym i nie podlegam wykluczeniu z postępowania. 

 

 

 

_________________________________ 

Miejscowość, data 

        _____________________________________ 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

_________________________________ 

Miejscowość, data 

 

 

_____________________________ 

(podpis) 
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11/RPR/NK/2021 

Załącznik nr 3 

 

 

WYKONAWCA 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I KAPITAŁOWEGO 

 

Dotyczy postępowania pn.: „Szkolenie AutoCAD” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” 

 

 

Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. 

nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań 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. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

podpis(y) osoby (osób) upoważnionych  

do podpisania niniejszej oferty 
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11/RPR/NK/2021 

Załącznik nr 4 

 

WZÓR UMOWY 

 

 

 

Wzór umowy stanowi odrębny załącznik.  
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11/RPR/NK/2021 

Załącznik nr 5 

 

Wykonawca: 

 

…………………………………………………

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Szkolenie AutoCAD” prowadzonego 

przez Powiat Łęczycki, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 

99-100 Łęczyca, oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że:                   spełniam*     /      nie spełniam * 

       *nie właściwe skreślić 

 

niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu  tj.: 

 

trener       posiada    /   nie posiada * 

 

co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkolenia AutoCAD oraz odpowiednie 

kwalifikacje/uprawnienia do przeprowadzenia przedmiotowego kursu. 

. 

 

*nie właściwe skreślić 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

          

________________________________ 

(podpis) 
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