Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 3
33-100 Tarnów

Tarnów, 30.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe
PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU
Organizacja kursów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
W związku z realizacją projektu „Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki” nr projektu RPMP.10.02.02-120235/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej organizacji kursów w zakresie
pierwszej pomocy przedmedycznej
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Centrum Edukacji SIGMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mickiewicza 3
33-100 Tarnów
NIP: 8733252233,
REGON: 123021136
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
a) Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku zgodnie z podrozdziałem 6.5 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.( MR/H 2014-2020/23(3)07/2017)
Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Przedmiotowe zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP.
Wartość zamówienia nie przekracza 50 tys. zł. netto.
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego:
http://sigma.org.pl/zapytanie_ofertowe_SPP
3. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA
NAZWA I KOD OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ (kod CPV):
Kod CPV – 80562000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia
kursów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
Zakres kursu obejmuje realizację 50 godzin zajęć w ramach jednej grupy liczącej około 10 osób, w tym:
zajęcia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące do zdania egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe
lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim certyfikatem VCC.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
W ramach czynności Wykonawca/Usługobiorca zobowiązany jest do
a) dokumentowania przeprowadzonych w ramach szkolenia zajęć - oznaczania wszystkich dokumentów, w
tym materiałów szkoleniowych, zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających zakończenie udziału w
szkoleniu, prezentacji i publikacji multimedialnych, zgodnie z aktualnie obowiązującym „Podręcznikiem
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji”
(m.in. logo UE), oraz umieszczania na nich informacji o finansowaniu szkolenia przez Unię Europejską
zgodnie z wymogami.
b) szkolenia mogą być realizowane przez Usługobiorcę w każdym dniu tygodnia, przy czym maksymalna
dzienna liczba godzin szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych.
c) zorganizowania szkolenia zawodowego w odpowiednim pomieszczeniu z zapewnionym zapleczem do
przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z przepisami prawa tj. posiadających odpowiednie warunki sanitarne,
bezpieczeństwa i higieny pracy, akustyczne i jakościowe,

BIURO PROJEKTU: ul. Mickiewicza 3, 33-100 Tarnów; mail: projekt@sigma.org.pl ; tel:

14 656 47 04

d) na min. 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia dostarczenia harmonogramu i programu szkolenia,
e) pisemnego informowania Usługodawcy o wszelkich planowanych zmianach w planie zajęć, z co najmniej 2
dniowym wyprzedzeniem,
f) realizacji szkolenia zgodnie z wymogami jakościowymi MSUES (Małopolskie Standardy Usług EdukacyjnoSzkoleniowych)lub innego certyfikatu,
g) w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy – informowania o odwołaniu
najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności
h) informowania Usługodawcy telefonicznie, drogą pocztową, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o
każdej nieobecności uczestnika podczas szkolenia
i) do zapewnienia w trakcie realizacji szkolenia zawodowego odpowiednich materiałów do przeprowadzenia
szkoleń
j) przekazania Usługodawcy, w terminie 7 dni od zakończenia całości szkolenia, dokumentacji z zajęć, w
postaci list obecności, dzienników zajęć, harmonogramu szkolenia i programu zajęć, zdjęć z
przeprowadzonego kursu (min 10 zdjęć), potwierdzenia odbioru cateringu i materiałów szkoleniowych,
ankiet wiedzy na wejście , ankiety ewaluacyjnej na wyjście, dokumentację przeprowadzonego egzaminu
zewnętrznego i kserokopię uzyskanego certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikację lub wskazanie
instytucji certyfikującej dany pogram, raport trenera. Uczestnikami szkolenia będą osoby skierowane
przez Usługodawcę. Usługodawca przekaże Usługobiorcy dane uczestnika najpóźniej na 1 tydzień przed
rozpoczęciem szkolenia.
k) efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych
odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie
odpowiedniego ich sprawdzenia. Zgodnie z kryterium dostępu szkolenie musi zakończyć się: egzaminem i
uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Jeżeli kwalifikacje uzyskiwane w ramach
szkolenia są objęte certyfikacją zewnętrzną to Usługodawca zobowiązany jest do umożliwienia
uczestnikom przystąpienia do egzaminu zewnętrznego lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania
zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.
a) Koszt realizacji zawiera: koszt trenera, koszty materiałów szkoleniowy, koszty certyfikacji i wydania
certyfikatów.
Do dokonania odbioru i podpisania protokołów odbioru realizacji zadania upoważniony jest Tomasz Janus.
4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin realizacji usługi od 10.08.2018 r. do 30.06.2019 r.
5. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU/WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy spełnią następujące warunki:
I) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają potencjał w zakresie realizacji usług będących
przedmiotem zamówienia – weryfikacja na podstawie podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty, który
będzie potwierdzał spełnienie powyższego warunku.
II) Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy w ramach powyższego postępowania.
Weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;
III) Ponadto, z postępowania są wykluczeni Wykonawcy, którzy należą do jednej z poniższych kategorii:
Wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Wykonawcy, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
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Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia
Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
IV) Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, bądź
też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
V) Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

7. KRYTERIA OCENY OFERT:
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a) Ceną podlegającą ocenie jest ŁĄCZNA średnia cena brutto wyrażona w PLN. Zamawiający zastrzega sobie
prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych, w przypadku złożenia oferty w na
cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.
b) Prawidłowe ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając
cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
c) Cena brutto, na które składana jest oferta zawiera wszystkie należności wynikające z należytej realizacji
przedmiotu zamówienia tj. cenę netto, koszty organizacji, przeprowadzenia szkolenia, egzaminowania, oględzin,
ekspertyz, dojazdów, zakwaterowania i podatku VAT.
d) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca
składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.
Punkty przyznawane będą za łączną cenę brutto (C).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów jak
poniżej:
KRYTERIUM CENA - MAX 100 pkt
Cena najniższa
Cena (C) = ------------------------------ x 100
Cena oferty badanej
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez
Wykonawców dokumenty.
W sytuacji, gdy 2 oferty uzyskają maksymalną równą łączną liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która
zostanie zrealizowana w krótszym okresie czasu.
8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:
W odpowiedzi na zapytanie:
1) Wykonawca może złożyć 1 ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 do
Zapytania ofertowego oraz załącznik nr 2.
4) Oferta powinna być czytelna, trwale spięta i złożona w języku polskim.
5) Cena w ofercie musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie koszty z związane realizacją
zamówienia i dostarczenia go pod wskazany przez Zamawiającego adres.
6) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane
przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7) Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
8) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
ofertę. Zmiany lub wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a
koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć: w wersji papierowej - w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie wskazując dane
Zamawiającego i Wykonawcy wraz z dopiskiem ,,OFERTA - ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY
ROZEZNANIA RYNKU – kursy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.”
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Miejsce złożenia oferty w wersji papierowej:
Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 3, 33-100 Tarnów, I piętro
z uwzględnieniem godzin pracy sekretariatu CE SIGMA:
tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
2) w wersji elektronicznej - oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
projekt@sigma.org.pl
Termin złożenia oferty: 09.08.2018 r. do godz. 16.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego
(http://sigma.org.pl/zapytanie_ofertowe_SPP)
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie
podpisania umowy.
12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub pozostawić
postępowanie bez wyboru oferty.
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie
zgodnej z projektem umowy.
13. KONTAKT
Tomasz Janus
tel. 664 588 240, e-mail: projekt@sigma.org.pl
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik 1 do Zapytania ofertowego: Formularz Oferty Wykonawcy
Załącznik 2 do Zapytania ofertowego: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Adres do korespondencji:
Nr telefonu:
E-mail:
Faks:
NIP:
REGON:
Osoby uprawnione do prawnego reprezentowania Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
skierowany do:
Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 3; 3-100 Tarnów.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące kursów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach
projektu „Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki” nr
projektu RPMP.10.02.02-12-0235/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w
latach 2014-2020 - Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. przedstawiam następującą ofertę przedmiotową i cenową na
realizację zamówienia obejmującą kursy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Łączna cena netto za przeszkolenie jednej grupy wynosi: ………………….. zł.
Łączna cena brutto za przeszkolenie jednej grupy wynosi: ………………….. zł.

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że:
a) Zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte.
b) Spełniam i akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu zawarte w Zapytaniu ofertowym
ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, w związku z
realizacją projektu „Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki” nr projektu RPMP.10.02.02-12-0235/16,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 20142020
c) Oświadczam, że zdobyłem/-am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
d) Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie elementy przedmiotu zamówienia oraz koszty realizacji i nie
ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
e) Realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
f) Oświadczam, że oferta spełnia wszystkie parametry specyfikacji technicznej zawarte w zapytaniu
ofertowym.
g) Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
h) Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne i nie
posiadam zaległości podatkowych.
i) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
j) Oświadczam, że jestem/ nie jestem* podatnikiem VAT.
k) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania).
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l) Oświadczam, że wobec firmy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
m) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;
n) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie
i załącznikach są zgodne z prawdą.
o) Oświadczam, że wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
p) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji
procedury Zapytania ofertowego (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych
Dz. Ust Nr 133 poz. 883) oraz projektu.
q) Wyrażam zgodę na publiczne udzielenie informacji o moim udziale w postępowaniu ofertowym, w
zakresie przewidzianym prawem powszechnie obowiązującym oraz Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
r) Oferta jest ważna przez 30 dni od dnia złożenia.
Do Oferty załączam:
Załącznik 2 do Zapytania ofertowego: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH,
Inne: …………………………....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………..……………………………………
Data i czytelny podpis Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

………………………………………………
Nazwa, adres Oferenta

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pomiędzy moją osobą a Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie, przy ulicy Mickiewicza 3, NIP 8733252233, reprezentowanym przez Tomasza Janus nie zachodzą
powiązania kapitałowe lub osobowe, odnoszące się do właściciela firmy lub osób upoważnionych do zaciągania
zobowiązań w jego imieniu, lub osób wykonujących w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, o których mowa w punkcie 4 zapytania ofertowego z dnia 22
czerwca 2017 r. 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Data i czytelny podpis Wykonawcy
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