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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1a/PN29/2022  
z dnia 28.04.2022 

 
w sprawie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu  240 godzinnego kursu „Spawanie metodą 

TIG 141” dla uczestników projektu „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !”  
 
1. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE BENEFICJENTA (ZAMAWIAJĄCEGO).  

 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 

NIP:7741079234 

REGON:610019467 

KRS: 0000025475 

 

Dane teleadresowe Zamawiającego: 

ul. Ułańska 1 

 09-402 Płock 

e-mail: projekty@zdz-plock.com.pl 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-16.00  

Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego)  

Bartłomiej Głowacki /Monika Jaroszewska  tel.: 515-535-047  

 
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA.  
 
1) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Płocku 240 godzinnego kursu „Spawanie 
metodą TIG 141 dla uczestników projektu  „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !” (nr: POWR.01.02.01-
14-0052/19), który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 
I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata  2014-2020. 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
3) Planowana liczba uczestników: 20 osób, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 
liczebności wskazanej grupy. Liczba osób kierowanych na kurs ma charakter szacunkowy i w momencie 
realizacji zamówienia może ulec zmianie - Wykonawcy powinni uwzględnić ten fakt kalkulując cenę oferty, gdyż 
rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktycznej liczby osób skierowanych na szkolenia). 
4) Termin realizacji: od podpisania umowy (szkolenie należy rozpocząć w maju 2022r.)  do 31.07.2023 r., przy 
czym egzamin dla danej osoby może odbyć się nie później niż w ciągu 4 tygodni od zakończenia przez nią kursu.  
5) Czas trwania metody spawania: łączna ilość godzin kursu przypadająca na 1 osobę to 240 w tym 5 godzin 
zajęć teoretycznych i 215 godzin zajęć praktycznych. 
6) Celem kursu jest uzyskanie uprawnień spawalniczych w zakresie spawania metodą TIG 141. 
7) Wykonawca odpowiada za organizację i przeprowadzenie egzaminu nadającego uprawnienia zgodnie z 
wytycznymi UDT. 
8) Każdemu z uczestników należy zapewnić odpowiednie materiały szkoleniowe do zajęć praktycznych. 
9) Sposób organizacji zajęć praktycznych: odpowiednio oprzyrządowane stanowiska spawalnicze tj. m.in. 
spawarki, materiały spawalnicze, rury, blachy – w ilości pozwalającej na swobodne samodzielne ćwiczenia przez 
cały okres trwania szkolenia. 
10) Wykonawca zobowiązany jest do informowania na bieżąco Zamawiającego o ustalonych terminach 
egzaminów oraz przekazywania informacji dot. osób, które zdały bądź nie zdały egzaminu. 
11) W kalkulacji kosztów szkolenia należy ująć również koszt egzaminu UDT. 
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12) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w ilości zapewniającej prawidłową realizację 
zajęć. 
13) Szkolenie winno zakończyć się : 

a. egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia przez uczestników wiadomości objętych 
programem kursu. Egzamin końcowy odbędzie się przed komisją egzaminacyjną z UDT. 

b. wydaniem zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie 
kwalifikacji, zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę 
instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i 
datę wydania zaświadczenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez 
instytucję szkoleniową; 

c. wydaniem książeczki spawacza oraz świadectwa/certyfikatu egzaminu kwalifikacyjnego spawacza 
wydanego przez UDT lub inną Instytucję posiadającą akredytację Polską. 
 
14) Usługa objęta zamówieniem powinna obejmować: 

a. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym wynagrodzenie trenera/rów; 
b. Pokrycie kosztów niezbędnych materiałów do zajęć praktycznych adekwatnych do tematyki kursu; 
c. Zapewnienie bazy/hali szkoleniowej wyposażonej w odpowiedni sprzęt do przeprowadzenie kursu;  
Ustalenie terminu i opłacenie kosztów egzaminu państwowego w tym ewentualne wynagrodzenie   
Instytucji egzaminującej; 
d. Wydanie wszelkich niezbędnych zaświadczeń i certyfikatów; 
e) Dzienny wymiar szkolenia powinien wynosić minimum 6 godzin.  

15) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć odpowiednie miejsce do spożywania posiłków dla Uczestników 
szkoleń i umożliwić dostawcy dostarczenie posiłków w wyznaczone miejsce. (Za zapewnienie wyżywienia 
odpowiada Zamawiający, który będzie dostarczał poczęstunek w formie bufetu kawowego oraz obiadów dla 
uczestników projektu. 
16) Wykonawca do realizacji zajęć praktycznych musi zapewnić odpowiednią infrastrukturę szkoleniową i 
miejsce do ćwiczeń praktycznych tj: maszyny, urządzenia, sprzęt itp. dostosowane do specyfiki zajęć. 
Pomieszczenia oraz sprzęt powinny spełniać wymogi przepisów w tym m.in. BHP, ppoż. i innych wymaganych 
specyfiką szkolenia. 
17) Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn liczby faktycznie skierowanych przez Zamawiającego 
osób oraz ceny jednostkowej brutto. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu realizacji zamówienia (po 
zakończonym dla danej grupy szkoleniu i odbytym egzaminie praktycznym i teoretycznym), na podstawie faktur 
oraz po dostarczeniu dokumentów z przeprowadzonych kursów w tym list obecności, dzienników zajęć, 
programów zajęć i harmonogramu oraz certyfikatów.  
18) Poprzez godzinę dydaktyczną zajęć teoretycznych rozumie się 45 minut.  
19) Poprzez godzinę zajęć praktycznych rozumie się godzinę zegarową tj. 60 minut. 
20) Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty jednostkowej brutto 
podanej w formularzu oferty, złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. 
 
KOD CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe  
 
 
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) dysponują odpowiednim, min. 2 letnim doświadczeniem zgodnym z przedmiotem zamówienia tj. 
prowadzeniem kursu „Spawanie metodą TIG 141” 
Zamawiający uzna ww. warunek (potencjał doświadczenia) za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada lub 
dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w prowadzeniu danych zajęć nie 
krótsze niż 2 lata. Przez 2-letnie doświadczenie rozumie się minimum 24*-miesięczne zaangażowanie w 
prowadzenie danych zajęć. Oferent przedstawi kopie dokumentów za zgodność z oryginałem potwierdzających 
powyższe.  
 



 

Strona 3 z 8 

* przez doświadczenie Zamawiający rozumie doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na 
podstawie stosunku pracy, lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego, doświadczenie rozumiane jest jako pełne 24 miesiące, miesiące niepełne nie 
będą brane pod uwagę celem uproszczenia oceny ofert oraz równego traktowania Oferentów.  
 
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj. dysponują bazą do przeprowadzenia kursu 
posiadającą poświadczenie oceny  do prowadzenia szkoleń i egzaminowania spawaczy  wydanej przez UDT-
CERT. Z powodu specyfiki projektu baza do przeprowadzenia kursu powinna się znajdować w Płocku (warunek 
wynika ze specyfiki projektu, który jest realizowany w Płocku a uczestnicy, do których skierowane jest wsparcie 
to mieszkańcy regionu płockiego (M. Płock, powiat płocki, powiat sierpecki, powiat gostyniński) 
3) dysponują potencjałem kadrowym tj. posiadają w swoich zasobach trenerów legitymujących się 
uprawnieniami i minimalnie 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu przedmiotowego kursu. 
Zamawiający uzna ww. warunek (potencjał kadrowy)  za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada lub dysponuje co 
najmniej jedną osobą prowadzącą zajęcia, która posiada wyższe wykształcenie kierunkowe lub inne nadające 
kwalifikacje do nauczania danych zajęć i przedstawi kopie dokumentów za zgodność z oryginałem 
potwierdzających powyższe.   
 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
5) Wykonawca  nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym:  

1. Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez Oferentów w niniejszym postępowaniu.  
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
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.  
 

7) Wykonawca wyznacza do realizacji zamówienia osoby, które nie mogą być osobami zatrudnionymi w 
instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania 
związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub 
podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020).  
 
W celu wykazania, że nie zachodzą okoliczności opisane powyżej Oferent zobowiązany jest do złożenia 
oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 i 3. 
 
4. KRYTERIA OCENY OFERT.  
Po spełnieniu przez Oferentów wszystkich wyżej wskazanych warunków oferty będą podlegały ocenie zgodnie 
z następującymi kryteriami:  
1) Cena – waga 100 %  
 
5. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY 
OFERT.  
 
1) Kryterium: cena brutto – 100%, maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 100  
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Punktowa ocena „C” określona jest wzorem:  
C = CN/CB x100 pkt  
C - cena oferty,  
CN - cena najniższa spośród ważnych ofert brutto,  
CB - cena badanej oferty brutto.  

 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia – zgodnie 
z zasadami matematycznymi.  
 
Całkowita cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – W przypadku podmiotu prowadzącego 
działalność gospodarczą ocenie podlegać będzie cena brutto łącznie, a w przypadku osób fizycznych podana 
cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym również koszty 
podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego, związane z zawarciem umowy zlecenia 
(w przypadku osób fizycznych). Wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją 
przedmiotu zapytania. Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 80 punktów.  
 
6. TERMIN SKŁADANIA OFERT.  
Termin składania ofert upływa w dniu: 09.05.2021 r. o godzinie 23.59.  
 
7. TERMIN REALIZACJI UMOWY.  
Termin realizacji od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31.08.2022 r.  
 
8. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Województwo mazowieckie, Miasto Płock.  
 
9. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY.  
Postępowanie może zakończyć się wyborem 1 Wykonawcy, gdyż Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy z oferentem w zakresie:  
a) Terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, ilości uczestników (ogółem) i/lub ilości uczestników, 
zmiany formy świadczenia usług – ze stacjonarnej na zdalną (dot. tylko zajęć teoretycznych) – Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zmiany w ww. zakresie, w szczególności jeżeli jego zmiana związana jest z sytuacją 
epidemiologiczną w kraju i na świecie;  

b) Realizacji dodatkowych usług - rozszerzenia usług od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
 

(i) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  
(ii) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla zamawiającego, 
(iii) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie  

c) rezygnacji z części usług przy jednoczesnej realizacji dodatkowych usług, zgodnie z ust 1 lit b) niniejszego 
paragrafu,  

d) innych zmian których nie da się przewidzieć w momencie ogłaszania zapytania ofertowego, w tym 
w szczególności zmian wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie.  
 
10. INFORMACJE O MOŻŁIWOŚCI SKŁĄDANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.  
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
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11. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ 
ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
12. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH 
USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH UDZIELENIE**.  
Nie dotyczy.  
 
13. WYKAZ DOKUMENTÓW, ZAŁĄCZNIKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ 
Z OFERTĄ.  
Oferta powinna zawierać:  
1) na stronie tytułowej lub na kopercie lub tytule wiadomości e-mail wskazany tytuł zapytania ofertowego  

2) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania,  

3) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz nr telefonu,  

4) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów,  

5) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 30 dni 
od upływu terminu do składania ofert),  

6) całkowitą cenę brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia dla 1 osoby oraz iloczyn 
powyższej ceny x 20 osób. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, 
 
7) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa, 
do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo;  

8) Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego;  

9 Oferent zobowiązany jest do złożenia adekwatnego do przedmiotu zamówienia Wykazu osób realizujących 
zamówienie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe wykazanych w nim osób (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);  

10) Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym–załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego 
 
14. DODATKOWE INFORMACJE.  

1) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.  

2) W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści 
zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

3) Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych w złożonej przez Oferenta ofercie. O zaistnieniu 
takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą e-mailową z osobą wyznaczoną 
przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). Celem 
poprawienia oferty jest jedynie usunięcie jej błędów formalnych. Nie jest dopuszczalne dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany treści lub istotnych elementów oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami oceny. 
Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta powinna spełniać wszystkie wymagania zapytania 
ofertowego.  
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4) Jeżeli Oferent nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując 
się drogą e-mailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi 
kontaktowymi zapisanymi w ofercie).  
5) Jeżeli Oferent nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający 
powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą e-mailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu 
w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie).  

6) Jeżeli złożone oświadczenia lub dokumenty budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
może wezwać Oferenta do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo udzielenia 
wyjaśnień oferta Oferenta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą e-mailową z osobą 
wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi 
w ofercie).  

7) W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
oświadczeń/dokumentów lub pełnomocnictw na podstawie ust. 4) lub 5) lub 6) należy je przedłożyć 
(złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem. Pozostałe oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci przekazywać mogą sobie drogą elektroniczną 
(drogą e-mailową), przy czym zawsze dopuszczoną jest forma pisemna.  

8) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a oferentem negocjacji dotyczących złożonej 
oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 9) i 10), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

9) Zamawiający poprawia w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta, którego 
oferta została poprawiona.  
 

10) 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 Oferentów, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

11) Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego, w szczególności 
ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie 
obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz, o ile okaże się to konieczne do 
prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą jakość 
wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja o zmianie treści zapytania 
ofertowego zostanie podana do publicznej wiadomości. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie 
przedłużony termin składania ofert.  

12) Za najkorzystniejszą, dla przedmiotu zamówienia, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.  
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13) W przypadku, w którym najkorzystniejsza oferta dla przedmiotu zamówienia, pod względem kwoty 
przewyższa zaplanowany budżet, Zamawiający może wezwać Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do 
podjęcia negocjacji mających na celu obniżenie kwoty zaproponowanej przez tego oferenta do kwoty będącej 
akceptowalną przez Zamawiającego.  

14) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują 
żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.  

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny 
lub gdy:  

a) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;  

b) Cena oferty najkorzystniejszej znacząco przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia;  
c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie 
Zamawiającego lub interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie wszczynania 
postępowania;  
d) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;  
e) zajdą inne ważne przyczyny uzasadniające unieważnienie postępowania;  
 

16) W przypadkach, o których mowa powyżej, Oferentowi nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne 
roszczenia odszkodowawcze.  
 
15. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.  
 
16. FORMA I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY.  
Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje 
określone w sposób jednoznaczny.  
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami 
dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać 
wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.  
Wszelkie dokumenty i oświadczenia są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Oferenta lub w formie elektronicznej, opatrzone przez Oferenta kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  
Ofertę wraz z załącznikami pod rygorem nieważności w następującej formie:  
 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 09.05.2022 r. do godziny 23:59  lub do godziny 
pracy Biura Projektów tj. do godziny 16:00  (data zamknięcia przyjmowania ofert).  
 
Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu:  

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku  
ul. Ułańska 1  
09-402 Płock 
Biuro Projektu, pok. 102.  

a. osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy Biura tj. 8.00-16.00,  
b. pocztą/kurierem na adres do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy Biura tj. 8.00-16.00,  
c. elektronicznie, na adres e-mail: projekty@zdz-plock.com.pl do godziny 23:59. 
d. za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do 
godziny 23:59 
 
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego  
 
 
17. Informacje dotyczące realizacji zamówienia.  
Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.  

mailto:projekty@zdz-plock.com.pl
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Rozliczenie nastąpi po przeprowadzeniu szkolenia dla danej osoby / grupy osób w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wypełnionych dokumentów wskazanych w pkt. 2.3 niniejszego zapytania ofertowego 
oraz dokumentu potwierdzającego sprzedaż usługi. Dopuszcza się rozliczenie miesięczne po złożeniu rachunku 
ze wskazaną kwotę wyliczoną w proporcji do dni przeprowadzonego szkolenia.  
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 - Wykaz osób 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań 


