
    

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży                                                                      Toruń, 28.05.2021 r. 

87-100 Toruń, ul. Wola Zamkowa 12A 
NIP: 9561032605   
Tel. 56 652 22 40 
owes@ekonomia-spoleczna.com.pl 
 

 ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2021/RR/ECWM/OWES 
 

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (lider) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tilia w 
związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Priorytet IX Solidarne społeczeństwo, 
Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów 
sektora ekonomii społecznej, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku 
na realizację usług animacyjnych, konsultacji psychologicznych, edukacyjnych z komunikacji 
internetowej, zajęć ruchowych dla ok. 45 podopiecznych Domów Dziennego Pobytu w 
Bydgoszczy, Żninie i Gądeczu, w następujących formach: zajęcia animacyjne, konsultacje 
psychologiczne grupowe, Zajęcia z komunikacji internetowej oraz zajęcia ruchowe które pomogą 
pokonać trudności, związane z koniecznością przystosowania się do nowej rzeczywistości 
związanej z pandemią Covid-19, mające na celu mające na celu pobudzenie i rozwój pasji, 
talentów, stymulację, aktywizację osobistą i społeczną u seniorów.  
 
Wybór wykonawcy usługi zostanie dokonany spośród PES1 świadczących usługi edukacyjne i 
usługi wsparcia psychologicznego.  
 
Tryb udzielenia zamówienia: 
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 
(rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze 
zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.ekonomia-
spoleczna.com.pl.  
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są: 
 

                                                      
1 Jako podmiot ekonomii społecznej uważany jest:  
a) PS, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;  
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym:  
i) CIS i KIS;  
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora 
publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;  
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu 
o Ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze   
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1. Zajęcia animacyjne, które pomogą pokonać trudności, związane z koniecznością 
przystosowania się do nowej rzeczywistości związanej z pandemią Covid-19, mające na 
celu mające na celu pobudzenie i rozwój pasji, talentów, stymulację, aktywizację osobistą 
i społeczną u seniorów. W ramach zajęć pożądane są spotkania z przedstawicielami 
dziedzin artystycznych, przekazanie wiedzy obejmującej różne nurty artystyczne, 
warsztaty kreatywne np. tworzenia świec, wytworów z filcu, decupage, gry i zabawy 
stymulujące pamięć, w minimalnym wymiarze 8h dla 3 grup po 15 osób. 

2. Konsultacje psychologiczne grupowe np.: trening pamięci i koncentracji, praca nad 
deficytami emocjonalnymi tworzącymi barierę aktywności społecznej osób 
wykluczonych, szczególnie po długotrwałej izolacji spowodowanej sytuacja 
epidemiologiczną, zamknięciem placówek, ograniczonymi kontaktami społecznymi. 
Terapie grupowe zaspokajające potrzebę bycia ważnym i potrzebnym w swojej 
społeczności, konsultacje i rozmowy na temat trudnych sytuacji rodzinnych i relacji 
międzyludzkich. Rozwijanie mocnych stron, umiejętności komunikacji werbalnej, 
współpracy w zespole. Zajęcia relaksacyjne, zabawy integracyjne, zajęcia rozwijające 
asertywność, w minimalnym wymiarze 8h dla 3 grup po 15 osób. 

3. Zajęcia z komunikacji internetowej, które pozwolą na utrwalenie dotychczas nabytych 
umiejętności, a także nabycie nowej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji 
na odległość – obsługa programów zoom, teams, skype. Ponadto program zajęć powinien 
obejmować obsługę programów komputerowych, poczty elektronicznej, komunikatorów, 
portali społecznościowych. Poziom zajęć powinien być dostosowany do umiejętności i 
możliwości osób 50+, zajęcia w minimalnym wymiarze 8h dla 3 grup po 15 osób. 

4. Zajęcia ruchowe w zakresie: gimnastyka ogólnousprawniająca, ćwiczenia oddechowe, gry 
i zabawy ruchowe, ćwiczenia zapobiegające bólom kręgosłupa, ćwiczenia rozluźniające, 
poprawiające koordynację i równowagę, ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu: rowerka 
stacjonarnego, bieżni i rotora rehabilitacyjnego, w minimalnym wymiarze 8h dla 3 grup 
po 15 osób. 

 
Wspólny słownik zamówień (CPV):   

80500000-9 usługi szkoleniowe 
85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 12 bloków zajęć w wymiarze 
min. 8h dla grup 15 os. ( łącznie ok. 45 osób) w wieku 50+ będących podopiecznymi Domów 
Dziennego Pobytu w: Bydgoszczy ul. Garbary 2, Żninie ul. Lewandowskiego 2f, Gądeczu 33, 
zgodnie z opisem zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć 
wymienionych w pkt.1 tj. listy obecności, ankiety potwierdzające stan wiedzy i umiejętności 
uczestników w obszarze tematyki zajęć ex ante i ex post oraz protokół odbioru usługi od U3W w 
Ciechocinku. 

3. Zamawiający ma prawo do kontrolowania realizacji zajęć zgodnie z przedstawioną ofertą.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych oraz do przestrzegania 

reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą 
pandemią.  



    

  

 

 

5. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w 
podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z 
przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Wykonawca, świadczący usługi w ramach 
przedmiotu zamówienia, zostanie zaangażowany w ramach projektu na okres od dnia podpisania 
umowy do 30.06.2021r., przy czym wykonanie zamówienia odbywać się będzie zgodnie z 
harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być 
dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego). 

6. Zamawiający przewiduje realizację łącznie zleceń na przygotowanie i dostarczenie 96 h zajęć w 4 
blokach tematycznych dla ok. 45 osób.  

7. Wykonawca świadczył będzie usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
8. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane usługi, na podstawie 

przedłożonej Zamawiającemu kompletnej, wypełnionej dokumentacji, udostępnionej przez 
Zamawiającego oraz wystawionych faktur. 

9.  Zamawiający nie zapewnia środka transportu w celu świadczenia usług – Wykonawca zapewnia 
sobie środek transportu we własnym zakresie. 

10. Wykonawca będzie ściśle współpracował z kadrą OWES, a jego praca będzie poddana stałemu 
monitoringowi w/w osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zlecenia na każdym 
etapie jego realizacji. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wyżej wymienione usługi  
(maksymalnie 4 części). 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania Ofertowego bez 
podania przyczyny.  

 
 

UWAGA!!! Wykonawca stanowić będzie personel Projektu w myśl Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020.  Powyższe oznacza, że wszelkie czynności i zadania w ramach Projektu będzie musiał 
wykonać osobiście.  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób 
prawnych oznacza, to  że do realizacji zamówienia muszą wskazać w ofercie trenera z 
imienia i nazwiska i  przedstawić jego kwalifikacje i doświadczenie, które będzie podlegało 
ocenia. Nie dopuszcza się składania ofert przez konsorcja. 

 
Warunki wykonania usługi: 
a. Wykonawca pokrywa koszty związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usługi. 
b. Wynagrodzenie obejmuje wyłącznie część merytoryczną. 
c. Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty 

związane z realizowanym projektem w tym dokumenty potwierdzające wykonanie usługi, 
d. Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań oraz 

informowania kierownika projektu o występujących problemach i trudnościach w realizacji 
zadań. 

e. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin i zadań 
wykonywanych na rzecz projektu oraz złożenia oświadczenia o nieprzepracowaniu 276 



    

  

 

 

godzin w danym miesiącu w okresie świadczenia usługi i przekazywanie dokumentacji 
Zamawiającemu. 

f. Kompletna dokumentacja przekazana kierownikowi projektu stanowi podstawę do 
wypłacenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie płatne po uzyskaniu rachunku i 
wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów. W przypadku braku środków 
na koncie projektu wynikających z opóźnień w płatnościach ze strony IZ RPO WK-P, 
Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie w terminie późniejszym. 

 Dodatkowe obowiązki Oferenta:  
 terminowa realizacja powierzonych zadań, 
 informowanie Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej o problemach w 

realizacji zadań, 
 przestrzeganie Regulaminu świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Kodeksu 

etycznego OWES, 
 dokumentowanie swojej pracy zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego 

w tym z regulaminem pracy komisji, 
 prowadzenie miesięcznej karty czasu pracy w projekcie i poza nim (protokół). 

 
TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

I. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2021r., przy czym 
wykonanie zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez 
Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego). 

II. Miejsce realizacji zamówienia: województwo kujawsko – pomorskie, miasto Bydgoszcz, Żnin, 
Gądecz. 
  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH PEŁNIENIA 
DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący PES, którzy spełniają następujące 
warunki: 
a) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz 

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, udokumentowaną realizacją przedmiotowych usług, 

b) akceptują treść zapytania ofertowego bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę 
na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, 

c) Znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek pandemii Covid-19;  
d) Zobowiążą się do podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.  
e) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   – tj. nie są osobowo lub kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  



    

  

 

 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią któregokolwiek z powyższych kryteriów, zostaną 
odrzucone.  

 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest 
dołączyć do wniosku/oferty (zał. nr 1) następujące dokumenty (w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): 

1) kopie dokumentów potwierdzające wiedzę i doświadczenie Wykonawcy, na dowolnym 
wzorze oraz Wypis KRS / statut (jeżeli dotyczy), 

2) oświadczenia zgodnie z zał. nr 3 i 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 
 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest: 

Iwona Kurto – Specjalista ds. kooperatyw  
Tel. 56 652 22 40, mail: i.kurto@ekonomia-spoleczna.com.pl 
 

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Każdy oferent może złożyć ofertę na jedną, bądź kilka części przedmiotu zapytania (za część 

przedmiotu należy rozumieć jeden z zakresów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia 
Zapytania Cenowego), precyzyjnie wskazując w załączniku nr 1, na którą część składa ofertę.  

2. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego. 
3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik  

nr 1 do Zapytania Cenowego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym stawkę brutto za usługę, 

uwzględniając w niej wszystkie koszty, w tym dostawę.  
5. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego załączniki. 
6. Oferta musi zostać opatrzona datą i podpisana.  
7. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi oferenta, danymi 

Zamawiającego, oraz dopiskiem: „Oferta na ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 
1/2021/RR/ECWM/OWES” 

8. Oferty niekompletne (niespełniające powyższych wymagań) zostaną odrzucone i nie będą 
rozpatrywane, bez możliwości złożenia odwołania.  

9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje stanowiące 
tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie 
później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które 
informacje stanowią tajemnicę. Nie mogą stanowić tajemnicy informacje zawarte w protokole 
wyboru, tj. informacje dotyczące nazwy Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia oraz 
warunków płatności zawartych w ofercie.  

10. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. O wyniku wyboru oferty informuje elektronicznie 
wszystkich, którzy złożyli ofertę.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia najpóźniej na dzień 
przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji.  

12. Informujemy, że cena ofertowa obowiązywać będzie w całym okresie realizacji zamówienia.  

mailto:i.kurto@ekonomia-spoleczna.com.pl


    

  

 

 

 
2. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, 
ul. Wola Zamkowa 12A, Toruń 87-100) do dnia 09 czerwca 2021r. do godz. 16:00, osobiście w 
godzinach pracy biura tj. 8:00 – 16:00, lub przesyłać pocztą tradycyjną lub kurierem na powyższy 

adres z dopiskiem: „Oferta na ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 
1/2021/RR/ECWM/OWES”. Za datę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do 
siedziby Zamawiającego.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Wykonawca związany jest ofertą w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. W ofercie należy wskazać cenę jednostkową za jedna godzinę zegarową zajęć, wliczając wszystkie 
koszty związane z jego dostarczeniem. 

2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

3. W przypadku Wykonawcy będącego czynnym płatnikiem VAT, cena oferty winna obejmować 
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym należny podatek VAT. 

4. Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy i nie 
będzie podlegała zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy. 
 

4. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

         Zamawiający dokona oceny ofert dwuetapowo, według następujących kryteriów: 
a) cena  brutto za jedną godzinę zegarową zajęć – maksymalnie 85 punktów; 
b) trudna sytuacja w PES 15 punktów; 

 
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
C = Cmin. / Cor. x 85% x 100 
C – liczba punktów za kryterium ceny 
Cmin – cena brutto za jeden posiłek najtańszej oferty 
Cor – cena brutto za jeden posiłek rozpatrywanej oferty 
 
Punkty za kryterium „Trudna sytuacja w PES” zostaną przyznane na podstawie przedłożonego 
zał. nr 2 maksymalnie 15 punktów), zgodnie z poniższą specyfikacją: 

a) 15 pkt - strata powyżej 75 %,  
b) 10 pkt - strata powyżej 50 %,  
c) 5 pkt - strata powyżej 25 %.  

 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w 
oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100% = 100 pkt). 
 
UWAGA!!! Oferty zwierające rażąco niską cenę zostaną przez Zamawiającego odrzucone i nie będą 
podlegały rozpatrzeniu, bez możliwości odwołania. Oferta zawierająca rażąco niską cenę to oferta, 
która jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen (wartości brutto) wszystkich złożonych ofert.  

 
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia więcej niż jednego Wykonawcy, biorąc pod uwagę 
kolejno uzyskaną liczbę punktów.  



    

  

 

 

 
6. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający 
rozwiąże umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. 

2. W przypadku wyżej określonym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, pobranego przez Wykonawcę do 
momentu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. 

3. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem 
przedłożenia prawidłowo wypełnionej dokumentacji, udostępnionej przez Zamawiającego, oraz 
dostępności środków finansowych na rachunku bankowym projektu.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  
w każdym czasie, w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez IP, bez prawa do 
odszkodowania na rzecz Wykonawcy. 
 

7. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie  
i miejscu zawarcia umowy telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Wniosek PES 
2. Załącznik nr 2 -  Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Wykonawcy oraz Wypis KRS 

/ statut (jeżeli dotyczy), 
3. Załącznik nr 3 -  Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie ochrona danych osobowych 

 
 
 



    

  

 

 

Załącznik nr 1  
 
                                                                                        WNIOSEK 
wsparcie PES i PS, poprzez przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub 
usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19  
i przekazanie ich nieodpłatnie instytucjom pomocowym i innym uprawnionym podmiotom  
 

Tytuł projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
Toruniu” 

Nr projektu: RPKP.09.04.01-04-0003/18 

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 
9 Solidarne społeczeństwo 

Nazwa i numer Działania: 
Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora 

ekonomii społecznej 

Nazwa i numer Poddziałania: 
9.4.1 Rozwój podmiotów sektora 

ekonomii społecznej 

 

CZĘŚĆ I REJESTRACJA WNIOSKU (WYPEŁNIA OWES) 

Data wpływu wniosku  

Numer rejestracyjny wniosku  

CZĘŚĆ II DANE DOTYCZĄCE PES/PS (WYPEŁNIA PES/PS) 

Pełna nazwa podmiotu ekonomii 
społecznej/przedsiębiorstwa 
społecznego 

 

NIP   

Adres   

Nr telefonu do kontaktu 
 

E-mail 
 

CZĘŚĆ III - INFORMACJE NA TEMAT USŁUG/PRODUKTÓW(WYPEŁNIA PES/PS) 



    

  

 

 

lp. nazwa ilość wartość 
jednostkowa 

netto 

wartość 
jednostkowa 

brutto 

wartość 
łączna 
brutto 

1   
   

2   
   

3   
   

Łącznie: 
 

Usługi/produkty zostaną przekazane do 

(pełna nazwa i adres) 

 

Usługi/produkty zostaną dostarczone do 
dnia 

 

Ewentualne uwagi 
 

Uzasadnienie konieczności wsparcia 
podmiotu ekonomii 
społecznej/przedsiębiorstwa 
społecznego – opis trudnej sytuacji w 
związku ze skutkami COVID-19 

 

Data i podpis PES/PS 
 

 

CZĘŚĆ IV – DECYZJA (WYPEŁNIA OWES) 

 

□ OWES zleca działania przeciwdziałające skutkom wystąpienia COVID-19 w pełnym 
zakresie 

□ OWES nie zleca działań 

□ OWES zleca działania w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………….. 

data i podpis 
 



    

  

 

 

 
 
 
Załącznik nr 2  

 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

Lp. 
Nazwa podmiotu zlecającego 

usługę 

Termin 
wykonania 

usługi  

Do kogo 
skierowana 
była usługa 

Liczba godzin 
doradztwa 

zawodowego 

Nazwa/numer 
dokumentu 

potwierdzającego 
wykazane ilości 

godzin doradztwa  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
* Należy dodać tyle wierszy, ile jest konieczne. 
 

 
………………………..…………………                                           ……………………………….…………………………  
        miejscowość, data          Czytelny podpis Wykonawcy  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 

 

 

 
ŻYCIORYS ZAWODOWY TRENERA 

 Nazwisko i imię:  

 Data urodzenia:  

 Telefon kontaktowy:   

 Mail:  

 Wykształcenie: 

Rodzaj instytucji 
(data od- data do) 

Uzyskany tytuł/stopień/rodzaj dyplomu 

 
 

 

  

  

 

 Dodatkowe kompetencje (dodatkowe wykształcenie wyższe, studia podyplomowe, certyfikaty 
profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe): ……………….. 
 

 Ukończone kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych  
z przedmiotem zamówienia: ……………………………. 
 

 Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej):  
 

1 Firma/Instytucja/Organizacja  

Data Projekt/Usługa Stanowisko/rodzaj umowy/główne zadania 

    

2 Firma/Instytucja/Organizacja  

Data Projekt/Usługa Stanowisko/rodzaj umowy/główne zadania 

   

3 Firma/Instytucja/Organizacja  

Data Projekt/Usługa Stanowisko/rodzaj umowy/główne zadania 

    

Dodatkowe informacje (potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji zadań wynikających dla 
danego stanowiska): 

 
 
 
 

 
 
 

…………………………………………………… 



    

  

 

 

                                                                                                                          Data i podpis 
 
 

Załącznik nr 3 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

 
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………….………………………………………….. 

                       (dane Wykonawcy) 
 

 
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy usług 

edukacyjnych i wsparcia psychologicznego. 
2. Oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania cenowego i zapewniam: 

a) należytą staranność i wnikliwość w ocenie przedsięwzięcia oraz terminowość przy realizacji 
przedmiotu zamówienia,  

b) gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły 
wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

c) gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,  
d) gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia,  
e) znajomość specyfiki prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, 
f) biegłą znajomość przepisów dotyczących działalności PS i PES, 
g) posiadanie wysokich umiejętności interpersonalnych oraz pracy pod presją czasu i stresu, 
h) posiadanie umiejętności dobrej organizacja w samodzielnych zadaniach, 
i) dyspozycyjność. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje i kompetencje zgodne ze Standardami 
OWES, znam je i stosuje w praktyce.   

5. Oświadczam, że jestem/nie jestem* zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO 
WK-P 2014-2020 na podstawie stosunku pracy. W przypadku zatrudnienia w ww. instytucjach 
oświadczam, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 

 
 
 
………………………..…………………                                                   ……………………………….………………………… 
            miejscowość, data                                                                               Czytelny podpis Wykonawcy 
 

 

 

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

 

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie w ramach Projektu 

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe z 

Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu, osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w jej imieniu oraz osobami, wykonującymi w jej imieniu czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy lub wykonawcy. 

 
 

 

 

 
 ……………………….………………..…                      …………………………………….……………………  
       miejscowość, data                                  Czytelny podpis Wykonawcy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 

 

Załącznik nr 4  
                                                         OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
  

 W związku z realizacją zadań w projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” 
przyjmuję do wiadomości, iż:  
1. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przez Marszałka 
Województwa KujawskoPomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w 
odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 
00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych); 
2. Przetwarzanie moich danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 
ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) (dalej: RODO) – dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:  
     1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020:  
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 
20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.), 
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486 z późn. zm.), 
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 
20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),  
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486 z późn. zm.),  



    

  

 

 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), 
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania 
Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 
Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 
(Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1), 
e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach 
centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w 
związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP/04/2015” z dnia  14 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.);  

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Toruniu”, w tym w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020; 
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – 
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (ul. Wola Zamkowa 12a,  87-100 Toruń); 
5. Moje dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez 
administratora lub Beneficjenta w związku z realizacją celu o którym mowa w pkt 3, podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku 
korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych; 
6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym, a konsekwencją ich niepodania 
będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie; 
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
8. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;    
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania 
dokumentacji; 
10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej:  

1) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych, 
2) iod@kujawsko-pomorskie.pl - w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, lub adres poczty 
paulinamajas@gmail.com – w odniesieniu do Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieżowe;  

11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub 
przenoszenia tych danych; 
12. Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 
13. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia 
moich danych osobowych.  
 
 
 
 ………………………………                                                                                                 ………………………………………. 
   Miejscowość, data                                                                                                            Czytelny podpis   


