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Wałbrzych 12.01.2017  
 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

  
  

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz, 
 ul. Gubińska 8/36, 54-434 Wrocław 

realizujący projekt  
„DIAGNOZA – KOMPETENCJE – KWALIFIKACJE – DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej i 
kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych NEETs z powiatów złotoryjskiego, 

lwóweckiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego w województwie dolnośląskim”  
nr POWR.01.02.01-02-0042/16 

 
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie   

 asystentury osobistej osoby niepełnosprawnej w toku całego projektu dla 16 osób 
niepełnosprawnych (2 edycje x 8 osób niepełnosprawnych x pula 150 godzin zegarowych)  

 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO  

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz,  
ul. Gubińska 8/36, 54-434 Wrocław  
NIP 8861240201  
REGON 020380955  
Reprezentowana przez Krzysztofa Kuryłowicza, 

  
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych.  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Zamówienie dotyczy:  
Kod CPV:  85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 
 

Usługi: 
- asystentury osobistej osoby niepełnosprawnej w toku całego projektu dla 16 osób 
niepełnosprawnych (2 edycje x 8 osób niepełnosprawnych x pula 150 godzin zegarowych) 
 
dla 16 Uczestników Projektu „DIAGNOZA – KOMPETENCJE – KWALIFIKACJE – 
DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
młodych NEETs z powiatów złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego w 
województwie dolnośląskim” POWR.01.02.01-02-0042/16, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Projekt skierowany jest do 120 osób (72K/ 48M) os. młodych w wieku 15-29 lat, w tym: 
niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, wyłącznie z obszarów wiejskich, 50 
bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym długotrwale bezrobotnych i 70 biernych 
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zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego wyłącznie obszar powiatów 
złotoryjskim, lwóweckim, wałbrzyskim i kłodzkim  

 
Planowany termin realizacji zamówienia: 25.01.2017-30.04.2018r. 
 
Planowane miejsce realizacji usługi: wyłącznie obszar powiatów złotoryjskiego, 
lwóweckiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego.  
  
Miejsce realizacji usługi wskazane przez Zamawiającego, będzie zależne od kwestii 
logistyczno-organizacyjnych i będzie możliwe do określenia po zakończeniu rekrutacji 
Uczestników do Projektu.  
 
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.  
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (łącznie 8 części), przez 
jedną część rozumie się 300h  
Jedna część obejmuje wymiar 300 h, tj. 2 osoby niepełnosprawne x 150 godz.  
 
IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:  
  
1. Wykonawcę niebędącego podmiotem gospodarczym będzie obowiązywał miesięczny limit 
zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 
Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią 
obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do 
złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji 
umowy.   
  
2. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.   
  
4. Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na 
rzecz osób, które wezmą udział w asystenturze osobistej. 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 prawo zmniejszenia liczby osób 
skierowanych na zajęcia.  
  
5. 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 asystenturze osobistej (przeliczone wg stawki za 
osobogodzinę).   

 
V. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA  
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a W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w 
umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania 
niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:  
i okresu i harmonogramu realizacji umowy,  
ii ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,  
iii ostatecznej ilości uczestników,  
iv zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 
zamówienia publicznego określonego w umowie.  
b Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn 
uwzględniających potrzeby uczestników oraz prawidłowej realizacji projektu.  
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (WSPÓLNE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI) ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu:  
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, 
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym, osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie 
dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje.  
2. Posiadają lub zapewnią kadrę posiadającą wykształcenie wyższe. Wykonawca jest 
zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz 
kwalifikacje.  
3. Posiadają lub zapewnią kadrę posiadającą minimum 6 miesięczne doświadczenie w pracy z 
osobami niepełnosprawnymi osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej 
posiada kompetencje interpersonalne oraz doświadczenie w pracy z osobami młodymi w wieku 
15-29 lat, w tym, osobami o niskich kwalifikacjach, z obszarów wiejskich. Na potwierdzenie 
spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć życiorys . 

 
VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY  
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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:  
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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

  
VII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY (wspólne dla każdej z części)  
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający 
zastosuje następujące kryteria:  
1. cena - waga 100%, 
 
Cena – waga 100% (maksymalnie 100 punktów)  
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Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Cena musi obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia 
objętego zapytaniem ofertowym.  
  
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:  
  
C = (Cmin : C0) x 100 gdzie:  
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,  
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,  
C0 – cena obliczona badanej oferty.  
  
Punkty przyznane za kryterium cena będą przypisane do wskazanych imiennie w ofercie osób, 
np. w przypadku wskazania przez wykonawcę kilku osób, to wartość „C – liczba punktów 
przyznana danej ofercie” będzie przypisana do każdego ze wskazanych osób.  

  
Na podstawie przyznanych punktów zamawiający utworzy listę rankingową Asystentów osób 
niepełnosprawnych.  
 
Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane będą wezwani do podpisania umowy – wzór 
umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawca składający ofertę 
oświadcza, że zapoznał się z treścią załączonego wzoru umowy i nie wnosi do jej treści żadnych 
uwag.  
 
Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą będzie przedłożenie podpisanego oświadczenia 
przez Wykonawcę o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 
skarbowe.  
 
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert.  

 
VIII. ODRZUCENIE OFERTY   
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:  
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;   
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych  
w niniejszym postępowaniu; 
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;   
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.  
 
2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania 
rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco 
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 
rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o 
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w 
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wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy.  
3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują 
środki ochrony prawnej.  
  
IX. DODATKOWE POSTANOWIENIA:   
1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, 
co zostanie udokumentowane protokołem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
3. Informacja o wyniku postepowania zostanie umieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego www.sdir.org.pl niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny 
5. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu 
weryfikacji do właściwej instytucji publicznej. 
6. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty 
musi uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia 
przez Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana, jako cena za 
wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego 
ponoszonymi przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy po odprowadzeniu 
pochodnych nie będzie, zatem równowartością ceny podanej w ofercie. 
7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich.   
8. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury 
VAT/rachunku, maksymalnie w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi 
po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie całości lub części realizacji 
przedmiotu danego zamówienia. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o 
wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej 
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia 
winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  
10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego w CV 
doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy 
lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie asystenta osoby 
niepełnosprawnej.   
11. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty. 
12.   Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 
2020 
13.  Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w 
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zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 
2020 w zakresie maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych 
źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów (276 godz. miesięcznie). 
14.  Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy - w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z 
postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności 
nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć 
dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu 
ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz 
informowaniu o nieobecnościach 
15.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy.  
16.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego 
do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania 
Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z 
przygotowaniem zajęć w innym terminie.  
17.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w 
tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, 
skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez 
Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań 
Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, 
programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. Uznania bądź kwestionowania 
przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w 
tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. 
18.  Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:  
a. rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, w 
tym prowadzenia dokumentacji, w szczególności: sporządzania sprawozdań, prowadzenia list 
obecności  
b. pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności 
Zamawiającego rozumianej, jako:   
- realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego  
- dojazd na spotkania (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi 
wyłącznie Wykonawca)  
c. prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy 
d. co miesięcznego przekazywania dokumentacji sprawozdawczej z wykonanych działań wraz z 
wystawieniem faktury VAT/rachunku  
e. informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu „„DIAGNOZA – KOMPETENCJE – 
KWALIFIKACJE – DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 
zawodowo-edukacyjnej młodych NEETs z powiatów złotoryjskiego, lwóweckiego, 
wałbrzyskiego i kłodzkiego w województwie dolnośląskim” POWR.01.02.01-02-0042/16  
f. sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w okresach miesięcznych protokołu 
wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.  

 
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY  
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1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:  
a. Oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego 
(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);  
b. Formularza oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);  
c. CV Wykonawcy. 
d. Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje oraz 
znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 3 do 
zapytania ofertowego);  
2. W ofercie należy podać:  
a. Kwotę jednostkową brutto za 1 h przeprowadzonych indywidualnie konsultacji z Asystentem 
osoby niepełnosprawnej;  
b. deklarowaną ilości części zamówienia 
3. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie 
strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez 
Wykonawcę.   
5. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura 
Projektu Zamawiającego: Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej w Wałbrzychu ul. Mickiewicza 24, pok. A13, 58-300 Wałbrzych  
(z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy projektu „DIAGNOZA – KOMPETENCJE – KWALIFIKACJE 
– DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-
edukacyjnej młodych NEETs z powiatów złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i 
kłodzkiego w województwie dolnośląskim” nr POWR.01.02.01-02-0042/16) do dnia 
20.01.2017 roku (o spełnieniu warunku decyduje data nadania oferty).  
6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.  
7. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.  
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 
postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.   
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną 
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym 
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający 
unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców 
wg punktacji Asystentów osób niepełnosprawnych znajdujących się na liście rankingowej.  
10. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, 
nr tel.: 507336679, e-mail ake@post.pl  
  

  
  
  

 
 
 
 


