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                     ZK/10/2017/EFS 

Korfantów, dnia 18.08.2017 r. 

ZAPROSZENIE  

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na kompleksową usługę dietetyczną  w ramach projektu 

„Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, 

otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 

rokiem życia.” 

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

1. Nazwa i adres zamawiającego 
 

Zamawiający: 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

Dane do kontaktu: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

sekretarz komisji ds. zamówień publicznych Anna Kłonowska 

Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7:25 do 15:00 

tel.77/ 43 44 055, fax. 77/ 43 44 005,  

www.bip.ocr.pl,  e-mail: wysportowanyzdrowyocr@gmail.com 

 
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1) Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:  
CPV: 85140000-2 – różne usługi w dziedzinie zdrowia,  80 000000-4 Usługi  edukacyjne i szkoleniowe,  

2) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dietetyczna polegająca na zorganizowaniu i 
przeprowadzenie:  

a)  warsztatów kulinarnych służących propagowaniu zdrowego sposobu odżywiania, odpowiednio 
zbilansowanego jadłospisu, wprowadzaniu regularności posiłków  - 8 warsztatów w 3 powiatach 
b) Warsztatów dietetyczno – edukacyjnych osób zakwalifikowanych do II etapu projektu, które  będą 
służyły zmianie postaw i stylu życia uczestników programu, m.in. będą zachęcały do redukcji spożywanych 
kalorii, zmiany niezdrowych nawyków żywieniowych, wprowadzeniu mniej przetworzonej żywności – planowana 
ilość  warsztatów: 38  

http://www.bip.ocr.pl/
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c) Konsultacji dietetycznych  dla uczestników projektu (planowana ilość to 561 osób, jedna osoba w trakcie 
całego programu będzie poddawana 3 konsultacjom 20 minutowym, co daje liczbę  561 godzin konsultacji).  W 
ramach konsultacji opracowana zostanie dieta, przeprowadzone zostaną  badania  na zawartość wody w 
organizmie, zawartość białka , substancji mineralnych, masy mięśniowej oraz tkanki tłuszczowej. Jedna osoba 
w trakcie całego programu będzie poddawana 4 badaniom z udziałem analizatora składu masy ciała dla  561 
osób( co daje liczbę 2244 badań). 

3) Wykonanie usługi musi odbywać  się zapewnieniem stosowania Wytycznych 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; 

 

Warsztaty kulinarne 

Warsztaty kulinarne będą przedstawiać różne techniki gotowania: gotowanie we wrzątku, blanszowanie, 

gotowanie na parze, gotowanie pod ciśnieniem, pieczenie w piekarniku; duszenie: duszenie na płycie kuchennej, 

duszenie w piekarniku (w zależności od schorzeń - ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy) oraz możliwość 

samodzielnego  sprawdzenia  smaku  poprzez edukacyjną  zabawę. Wspólne przygotowywanie przez uczestników 

posiłków, nauka nowych przepisów w celu wdrażania ich  w codziennej diecie. 

Liczba 
warsztatów 

Planowana liczba uczestników w 
warsztatach ogółem 

Liczba godzin 
szkoleniowych na jeden 

warsztat 

Termin realizacji 

8 

nieograniczona (dostęp dla 

każdego ) 3 godziny 
Od  15.09.2017 r. do 28.02.2019 r. 

 
Warsztaty skierowane są do ogółu mieszkańców powiatu nyskiego, prudnickiego, opolskiego grodzkiego 
 
 Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:: 
1) szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony we współpracy i przy akceptacji Zamawiającego 
2) należy uwzględnić możliwość prowadzenia szkoleń w weekendy  
3) czas trwania warsztatów to minimum 3 godziny 
4) zajęcia powinny być prowadzone w atrakcyjnej i ciekawej dla uczestników formie 
5) planując programy zajęć Wykonawca powinien wziąć pod uwagę również porę roku, wykorzystując regionalne 
produkty i surowce sezonowe 
6)   Wykonawca organizując warsztaty musi zapewnić: 

a)  Promocję i informację o zajęciach; 

b)  Miejsce do przeprowadzenia warsztatów, wraz z odpowiednim wyposażeniem do przygotowania i degustacji 
przygotowanych podczas zajęć posiłków, w miejscowościach na terenie danej gminy, w której mają odbywać się 
warsztaty; 

c)  Osobę prowadzącą warsztaty; 

d)  Zakup art. żywieniowych na potrzeby prezentacji prozdrowotnych technik i sposobów komponowania dań; 

7)   Wykonawca jest zobowiązany również do: 

a)  Komponowania i przygotowania posiłków wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy, jakości 
produktów spożywczych o ważnym okresie przydatności do spożycia, w opakowaniach posiadających stosowne 
atesty 
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b)  Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych 
(m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity : Dz. U. z 2015r., 
poz. 594 z póżn.zm.), wynikające z realizacji dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) i dobrych praktyk 
higienicznych (GHP) oraz Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli (HACCP)  mających na celu 
m.in. zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz przeprowadzenia procesu identyfikowalności produktów 

9)  Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przedstawiania Zamawiającemu sprawozdań częściowych i końcowego (wraz z dokumentacją) w wersji 
elektronicznej i papierowej w zakresie: 

 Liczby odbytych godzin w ramach warsztatów; 

 Liczby osób uczestniczących w zajęciach; 

 Zakresu tematycznego poszczególnych warsztatów; 

 Miejsca przeprowadzenia warsztatu; 

 Zdjęć dokumentujących zajęcia; 

w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia  warsztatu. 

10)  Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na wstępie warsztatów , że przedsięwzięcie organizowane 
jest z udziałem środków finansowych pochodzących z EFS. 
 
Warsztaty dietetyczno -edukacyjne 
1. Warsztaty dietetyczno - edukacyjne mają mieć charakter praktyczno -teoretyczny. Tematyka spotkań: 
"Piramida zdrowego żywienia - charakterystyka poszczególnych grup produktów, ich wpływ na utrzymacie 
prawidłowej masy ciała oraz zdrowia. Charakterystyka makro i mikro składników w pożywieniu. Dieta o niskim IG. 
Jak czytać etykiety produktów - nauka czytania etykiet na produktach, analiza składu, wartości odżywczych, 
omówienie najpowszechniej stosowanych dodatków do żywności, ich wpływ na zdrowie, źródła soli i cukru w 
diecie. Znaczenie obróbki termicznej dla zachowania witamin i minerałów, zawartość środków ochrony roślin - jak 
przygotować warzywa i owoce by się ich pozbyć, żywność bio, wybrane witaminy i minerały w zapobieganiu i 
leczeniu chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Przyprawy - działanie prozdrowotne, wykorzystanie w kuchni, 
domowy ogródek na parapecie, co hodować, jak dbać o rośliny.  
2. Ilość warsztatów: 38  w okresie od 15.09.2017 r. do 31.05.2018 r. Czas trwania  minimum 4 godz. 

Uczestnicy warsztatów zostaną wskazani przez Zamawiającego. Należy uwzględnić możliwość prowadzenia 

szkoleń w weekendy. 

3. Miejsce realizacji: co najmniej 6 miejscowości w 3 powiatach ( prudnicki, nyski, opolski grodzki ) – Prudnik, 

Korfantów, Głuchołazy oraz do wyboru 3 miejscowości z obszaru gmin: Turawa, Dobrzeń W., Murów, Ozimek, 

Popielów, Łubniany, Chrząstowice ). 

Miejscowość prowadzenia warsztatów może zostać zmieniona, uzależnione to będzie od liczebności uczestników 

projektu zamieszkałych w danej gminie. 

4. W celu realizacji zadania Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób 

deklarujących uczestnictwo w projekcie w zakresie i celu niezbędnym do prowadzenia w ramach warsztatów 

wymaganej dokumentacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do  

a) przedstawiania Zamawiającemu miesięcznych zestawień do 5 dnia następnego miesiąca w wersji 
elektronicznej i papierowej w zakresie: 

 Liczby odbytych warsztatów; 

 Liczby osób uczestniczących w warsztatach; 

 Zakresu tematycznego poszczególnych warsztatów; 
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 Miejsca przeprowadzenia warsztatu; 

 Zdjęć dokumentujących zajęcia; 

b) prowadzenia bieżących zapisów w Dzienniku zdrowia 

 

Konsultacje dietetyczne 

1. Do zadań dietetyka będzie należało dobranie właściwej diety do indywidualnych predyspozycji uczestnika i 

stanu jego zdrowia oraz ocena efektów jej stosowania, poprzez kontrolę sposobu żywienia. Dietetyk będzie 

prowadził systematyczną kontrolę sposobu żywienia uczestników (m.in. przy pomocy Dziennika Zdrowia) jak 

również będzie wspomagał ich w prowadzeniu samokontroli wobec stosowanej dietoterapii, odczucia głodu i 

sytości. Osobom dorosłym będą rekomendowane diety o obniżonej kaloryczności w odniesieniu do indywidualnie 

ustalonego zapotrzebowania . Dietoterapia  otyłości będzie trwać  dla jednego uczestnika nie krócej niż 3 miesiące, a 

spotkania kontrolne będą odbywały się nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

2. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie podczas konsultacji: 

- analizy składu ciała- badanie na zawartość wody w organizmie, zawartość białka , substancji mineralnych, masy 

mięśniowej oraz tkanki tłuszczowej z podziałem na segmenty ciała. Obliczane mają być następujące wskaźniki: 

- Obliczanie PPM - podstawowej przemiany materii, czyli ile faktycznie organizm potrzebuje kalorii do prawidłowej 

pracy organizmu a poniżej której nie można schodzić stosując dietę. 

- Wskaźnik WHR - proporcja obwodu brzucha do obwodu bioder. 

- Wskaźnik BMI - pokazujący ryzyko zachorowania na choroby metaboliczne typu cukrzyca, miażdżyca, 

nadciśnienie.  

- Wydatek energetyczny- ile kalorii można spalać uprawiając daną dyscyplinę sportu przez pół godziny. 

3. Ilość konsultacji: jedna osoba w trakcie całego programu będzie poddawana 3 konsultacjom 20 minutowym, 

co daje liczbę  561 godzin konsultacji. Szacowana liczba uczestników projektu to 561 osób. 

4. Jednym z wyników konsultacji ma być indywidualne opracowanie diety dla każdego uczestnika projektu i 

przekazanie jej w formie pisemnej każdemu z uczestników. 

5. W trakcie konsultacji ma być przeprowadzana kontrola efektów, ocena skuteczności zapisana w Dzienniku 

zdrowia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przedstawiania Zamawiającemu miesięcznych zestawień do 5 dnia następnego miesiąca w wersji 
elektronicznej i papierowej w zakresie: 

 Liczby godzin  odbytych konsultacji; 

 Liczby opracowanych diet; 

 Liczby przeprowadzonych badań analizy składu masy ciała 

- zestawienie według wzoru uzgodnionego przez strony po podpisaniu umowy  

b) Prowadzenia bieżących zapisów w Dzienniku zdrowia. 

 
4. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne nie prowadzące działalności 
gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty posiadające osobowość 
prawną lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielania 
zamówienia), którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje do 
wykonania zamówienia, a w szczególności:  
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1) Wiedza i doświadczenie: 

a) Posiada doświadczenie związane z realizacją szkoleń/warsztatów/spotkań dedykowanych tematyce edukacji 
żywieniowej – przeprowadzenie minimum 10 szkoleń/warsztatów/spotkań edukacyjnych w zakresie edukacji 
żywieniowej wśród dorosłych, dzieci w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty  

b) Posiada doświadczenie związane z realizacją /warsztatów kulinarnych – przeprowadzenie minimum 10 
warsztatów wśród dorosłych, dzieci w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty.  

2) Potencjał techniczny: 

a) posiada sprzęt kuchenny do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dla 25 osób, w tym blendera, kuchenki 
jednopalnikowej, wyciskarki do soków i warzyw; 

b) posiada minimum 1 projektor z ekranem projekcyjnym 

c) posiada sprzęt do mierzenia postępów uczestników poprzez przeprowadzenie odpowiednich pomiarów – 
minimum 1 analizator składu masy ciała,  

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 
6.Termin  wykonania zamówienia 

 Warsztaty kulinarne w okresie od  15.09.2017 r. do 28.02.2019 r. 

 Warsztaty informacyjno-edukacyjne, konsultacje dietetyczne  w okresie od 15.09.2017 r. do 31.05.2018 r. 

7.Informacje o wykluczeniu Wykonawcy lub odrzuceniu oferty: 
1) Wykonawca zostanie wykluczony, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub 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 w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.  

Wymagania dotyczące składanej oferty: 

1) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 

2) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

3) Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw i oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 
z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 
reprezentacji Wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności 
gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału. 

4) Zamawiający wymaga, by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli 
oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego 
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tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

5) Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

- oświadczenie Wykonawcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3  do zaproszenia).  

b) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego potencjału technicznego, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy wykazu posiadanego sprzętu niezbędnego do wykonania usługi - wzór 

wykazu stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia).  

6) Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy – 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zaproszenia.  

7) Oferty wykonawców niezgodne z treścią Zaproszenia zostaną przez Zamawiającego odrzucone,  chyba że 

zostaną w terminie uzupełnione zgodnie z treścią pkt 11 ppk 5. 

 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów. 

a. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną 
lub faxem. 

b. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za 
pomocą poczty elektronicznej. 

c. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może 
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

d. Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe. 

e. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu składania ofert 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

f. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert  
w wyniku złożonych zapytań. 

g. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej, prowadzonego 
postępowania. 

h. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak 
przedmiotowe ogłoszenie. 

i. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz upublicznia tą informację w taki sam 
sposób jak przedmiotowe ogłoszenie. 
 

8.Termin związania ofertą 

    Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 
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9. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych 
w zaproszeniu. 

3) Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed 
złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż 
wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na 
pytania wykonawców Zamawiający zamieści na tej stronie. 

4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego – Tablica Ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Zamawiającego  od dnia 18.08.2017 r.  do dnia 31.08.2017 r.  

 

10. Miejsce i termin składania ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać na adres Zamawiającego: Opolskie 
Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11 w  terminie do 
dnia 31.08.2017  do godziny 10.00. 

2) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania na swojej stronie internetowej. Wybranemu 
Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
a) Cena – waga max. 60/100 pkt 
b) Doświadczenie – waga max. 20//100  pkt 
c) Posiadanie specjalistycznego sprzętu do mierzenia postępów uczestników projektu  max. 20/100 

pkt 
 
Kryterium cena– będzie obliczane wg wzoru: 
Ilość punktów = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto )x 60. 
 
Kryterium doświadczenie -  punkty przyznawane będą za doświadczenie Wykonawcy w 
przeprowadzaniu warsztatów edukacyjnych, warsztatów kulinarnych, szkoleń z zakresu edukacji 
żywieniowej dla dorosłych i dzieci: 
a) Wykonawca, który wykaże przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat więcej niż 20 warsztatów 

edukacyjnych, warsztatów kulinarnych, szkoleń z zakresu edukacji żywieniowej dla dorosłych lub 
dzieci otrzyma 10 punktów.  

b) Wykonawca, który wykaże przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat więcej niż 30 warsztatów 
edukacyjnych, warsztatów kulinarnych, szkoleń z zakresu edukacji żywieniowej dla dorosłych lub 
dzieci otrzyma 20 punktów.  

 
Kryterium posiadanie specjalistycznego sprzętu do mierzenia postępów uczestników projektu – 
punkty przyznawane będą za posiadanie aparatury antropometrycznej. Wykonawca który wykaże 
posiadanie co najmniej 2 analizatorów składu masy ciała oraz co najmniej 1 wzrostomierza otrzyma 20 
punktów.  
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2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów  
w wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym 
ogłoszeniu. 

3) Zamawiający poprawi w złożonych ofertach: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie 
Projektu. 

5)  W przypadku, gdy złożona zostanie więcej niż 1 oferta, Zamawiający może odrzucić oferty niekompletne, 
jeżeli chociaż jedna ze złożonych ofert jest kompletna. Jeśli wszystkie złożone oferty będą niekompletne, 
Zamawiający wezwie do uzupełnienia niekompletnej ofert w pierwszej kolejności 2 wykonawców, którzy 
złożyli najkorzystniejsze oferty, a gdyby obaj ci nie uzupełnili ofert w terminie, Zamawiający wezwie 
pozostałych wykonawców. 

 
12. Istotne dla stron postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do 

zaproszenia.   

Dopuszczalne okoliczności zmiany umowy: w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia jednej lub obu stron, jedynie w 

zakresie wynikającym ze zmian(np. zmiana stawki podatku VAT) 

13. Zamówienia uzupełniające Nie przewiduje się. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego monitorowania przebiegu prowadzonych 
warsztatów, spotkań i konsultacji w trakcie ich trwania, w celu sprawdzenie prawidłowości 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, kontroli i weryfikacji wszystkich parametrów 
świadczonej usługi - na każdym etapie jej realizacji. 

17. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia 

1. Załącznik nr 1- formularz oferty 
2. Załącznik nr 2- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
3. Załącznik nr 3- wykaz przeprowadzonych kursów 
4. Załącznik nr 4- wykaz posiadanego sprzętu 
5. Załącznik nr 5- wzór umowy                                                            
                                                                                                                           Prezes  Zarządu 

                                                                                                                                         Wojciech Machelski 


