Ostrów Wlkp., 19.02.2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
ROZEZNANIE RYNKU

W ramach projektu : „Efekt Motyla” nr RPWP.07.01.02-30-0087/18
Program Operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
I. Zamawiający:
HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju
Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek
Ul. Mazurska 22
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-109-61-25
REGON: 251464340
www.dapol.com.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia:
Pośrednictwo pracy dla 5 uczestników projektu, którego celem jest przygotowanie dokumentacji
aplikacyjnej, wskazanie źródeł informacji o ofertach pracy i edukacji, sposoby dotarcia do pracodawców,
przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami,
opracowanie wstępnej bazy potencjalnych pracodawców oraz planu dalszych działań aktywności
na rynku pracy.
a) Wymagania wobec Wykonawcy:
Minimum 2 letnie doświadczenie z zakresu pośrednictwa pracy, wpis KRAZ.

Uczestnikami Projektu są: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie zgodnie
z definicją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Miejsce wykonywania usługi: praca stacjonarna w miejscu wskazanym przez zamawiającego
na terenie województwa wielkopolskiego, powiat ostrowski.
Wynagrodzenie: współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
1. Termin realizacji zamówienia: marzec 2020 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia
terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez
Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy).
2. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno-prawna.
3. Wymiar czasu pracy: 15 h (5 osób po 3 godziny)
4. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:
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5. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym
prowadzenie dokumentacji, w szczególności prowadzenie list obecności oraz dzienników zajęć
potwierdzających wykonanie zadań w projekcie.
a) niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku,
który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;
b) niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej Projekt/Instytucji
Zarządzającej oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli wszelkich dokumentów
związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych;
c) pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności
Zamawiającego rozumiane jako:
• Realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez
Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego
harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników
Projektu.
• Akceptacja prowadzenia zajęć w godzinach 6 -21 we wskazanych przez Zamawiającego
miejscach, bez możliwości ich zmiany oraz w soboty i niedziele (pełna dyspozycyjność).
• Dojazd na zajęcia w różne lokalizacje (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania,
wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca).
• Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie
do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem
prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.
d) Pozostawanie w dyspozycyjności 15 godzin potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
e) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy.
f) Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem
indywidulanych spotkań do 5 dni po zakończonych spotkaniach po każdej z form wsparcia.
g) Informowanie Uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji
projektu w ramach projektu : „Efekt motyla”.
h) 1 godz. oznacza 60 min zegarowych.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz przygotowania i złożenia oferty:
1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
a) kadra - wykształcenie kierunkowe,
b) minimum 2 lat doświadczenia w pracy w przedmiotowej sprawie,
c) wpis do KRAZ
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
a) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
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• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
• 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.
b) Nie są zatrudnieni 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 20142020).
c) Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
- Wykonawców, 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;
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
- Wykonawców, 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;
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
d) 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;
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
e) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
f) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
3. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego:
a) Załącznik 1 Formularz ofertowy
b) Załącznik 2 Oświadczenie (dot. Zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO)
c) Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
d) Załącznik 4 (dot. Braku powiązań kapitałowych)
4. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta musi być
wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyny.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę
do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia
w realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie
wycofanie się).
8. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają
zwrotowi.
9. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku
rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
11. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne
do wykonania zamówienia, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących
przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty
na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
12. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail: kontakt@dapol.com.pl w dni
robocze. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować
na wskazany adres e-mail. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w treści powyżej lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych.
14. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej
odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia
zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
16. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną
poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania
ofertowego.
17. Miejsce i termin składania ofert:
a) Termin składania ofert upływa 27.02.2020r. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
b) Miejsce składania ofert: Biuro HUMAN DISCOVERS., Ul. Młyńska 1, 63-400 Ostrów Wlkp.
c) Dopuszczalna forma składania ofert:
• przesyłka pocztowa/kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres biura podanego
wyżej, ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób
gwarantujący poufność jej treści
• osobiście w Biurze;
• drogą elektroniczną na adres: kontakt@dapol.com.pl

5.

Harmonogram realizacji zamówienia
1. Oferty można składać do dnia 27.02.2020
2. W nieprzekraczalnym terminie trzech dni zostanie wybrana oferta.
3. Umowy na wykonanie pośrednictwo pracy będą realizowane od dnia podpisania umowy do
wykonania zlecenia tj. najpóźniej do 31.03.2020r.
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IV.

Warunki zawarcia umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie
łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą/Instytucją Zarządzającą oraz
odpowiednich reguł i warunków wynikających z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020r., przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych
wytycznych związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej
realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.
2. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje,
przewidywane w umowie między innymi następujące zapisy:
▪

Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

▪

Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości
faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy
(określona w pkt. 1 odpowiedzialność finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość
umowy Zamawiającego z Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez
Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.

▪

Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.

V. Kryteria oceny ofert
Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków ocena ofert zostanie
dokonana zgodnie z następującymi kryteriami:
1.

Cena = 100%

VI. Warunki zmiany umowy
1.

2.
3.

Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby osób, które wezmą udział we
wsparciu. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w zajęciach może ulec
zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający zastrzega sobie, że
w przypadku, gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe
wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w (przeliczone wg
stawki za osobogodzinę). W takiej sytuacji automatycznie zmianie ulegnie umowa zawarta z
Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zmianie ulegną stosowne Wytyczne
mające zastosowanie do Projektu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej
procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia
określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w
przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od
Zamawiającego,
3) zmiany harmonogramu realizacji Projektu wpływającej na harmonogram wykonania usługi
objętej niniejszym zamówieniem,
4) zmiany harmonogramu realizacji Projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania
Projektu (zmiany harmonogramu płatności).
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
(„część ofertowa”)
OFERTA

……………………………………………………
Pełne dane oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 5 Uczestników Projektu w wymiarze 3
godziny na osobę.
Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie
Zamawiającego związane z zawarciem umowy) za 15 godzin pośrednictwa pracy wynosi:
…………………PLN (słownie:………………………………………………………………złotych).
1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu,
w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte.
c) Nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
d) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
e) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w
tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z
zawarciem umowy).
f) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
g) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.
h) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych,
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
3. Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej.
4. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w
ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.
…………………..…

…………………………

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć oferenta

„Efekt motyla”

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

……………………………….
miejscowość, data
…………………………………………………………
Dane wykonawcy (pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że aktualnie:
Jestem/nie jestem* zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji PO** (program operacyjny,
w tym krajowy i regionalny program operacyjny oraz program Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
jestem/nie jestem* zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji PO** (program operacyjny,
w tym krajowy i regionalny program operacyjny oraz program Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
tj. w……………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres instytucji)
na podstawie stosunku pracy oraz nie zachodzi/zachodzi* konflikt interesów*** lub podwójne
finansowanie.

……………………………………...
podpis i pieczęć oferenta

*Niewłaściwe wykreślić
** Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO rozumie się Instytucję Zarządzającą PO lub instytucję,
do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO
*** Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w
szczególności: przyjmowanie jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub
kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia
zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków
służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność
prowadzenia spraw służbowych

„Efekt motyla”

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

………………………….
miejscowość, data
…………………………………………………………
Dane wykonawcy (pieczęć Oferenta)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów wskazanych w punkcie
„Wymagania konieczne związane z kwalifikacjami i doświadczeniem”

Oferent oświadcza, że posiada wpis do KRAZ oraz minimum 2 lata udokumentowanego doświadczenia
w pośrednictwie pracy.

..........................................
podpis i pieczęć oferenta

„Efekt motyla”

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

………………………….
miejscowość, data
…………………………………………………………
Dane wykonawcy (pieczęć Oferenta)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy
w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa
Wielkopolskiego2” , oświadczam, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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 przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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.
Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z innych przyczyn Zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

..........................................
podpis i pieczęć oferenta

„Efekt motyla”

