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Pieczęć zamawiającego 

Wrocław, dnia 23.01.2017r.  

 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

DKKD/1/SZ/2017 
Dotyczy: Usługi: 

1. szkolenia/coachingu: "BUDOWANIE WYTRWAŁOŚCI" (6 grup/10 UP x 8 
godzin zegarowych [2 dni] ) 

2. szkolenia/coachingu: "BUDOWANIE WIZERUNKU" (6 grup/10 UP x 8 
godzin zegarowych [2 dni] ) 

3. szkolenia/coachingu: " SELF-MANAGEMENT" (6 grup/10 UP x 8 godzin 
zegarowych [2 dni] ) 

4. szkolenia/coachingu: "FACE TO FACE" (6 grup/10 UP x 8 godzin 
zegarowych [2 dni] ) 

dla 120 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”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Priorytetu 1 Działania 1.2. Poddziałania 1.2.1. Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

Zwracamy się z prośbą, o złożenie oferty na wykonanie: 

 usługa  

Zamawiający: 
Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz 

Adres: 
ul. Gubińska 8/36 
64-434 Wrocław 

REGON: 020380955 
Telefon: 71/7208599 

NIP: 8861240201 
Fax: 71/7208599 

 

Osoba do kontaktów:  Joanna Kuryłowicz  
Telefon: 607764450, 507336679 
 

    

 

1. Przedmiot zapytania ofertowego 
    Główny przedmiot:  -  usługa 

CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

Niniejsze zapytanie o cenę nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
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29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
 
Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 
   Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Usługi  
a) szkolenia/coachingu: "BUDOWANIE WYTRWAŁOŚCI" (6 grup/10 UP x 8 godzin 

zegarowych [2 dni] ) 
b) szkolenia/coachingu: "BUDOWANIE WIZERUNKU" (6 grup/10 UP x 8 godzin 

zegarowych [2 dni] ) 
c) szkolenia/coachingu: "SELF-MANAGEMENT" (6 grup/10 UP x 8 godzin 

zegarowych [2 dni] ) 
d) szkolenia/coachingu: "FACE TO FACE" (6 grup/10 UP x 8 godzin zegarowych [2 

dni] ) 
dla 120 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”. Zamówienie będzie realizowane na 
terenie woj. dolnośląskiego 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Przedmiot zapytania ofertowego winien być świadczony z należytą 
starannością i zastosowaniem wiedzy i  umiejętności niezbędnych do jego 
wykonania, zgodnie z założeniami Projektu.  

5. Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które 
uniemożliwiałyby realizację niniejszego zamówienia. 

 
Oferent ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić następujące 
warunki: 
1)   posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2)   posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,   
3)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
4) jest wpisany do  rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia 

właściwego dla swojej siedziby 
 

Istotne dla Stron warunki umowy: 
1. Płatność będzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, na rachunek bankowy Oferenta. 
2. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych. 
3. Termin płatności może być wydłużony do 120 dni w przypadku braku środków 

finansowych na koncie Projektu. W takim przypadku Wykonawcy nie będą 
należne odsetki za opóźnienie. 

4. Zamówienie jest finansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
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2. Termin realizacji zamówienia:  - do dnia 31.03.2018r. 
 
3. 
 
 

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 100 %   Inne: nie dotyczy 

 
4. Sposób składania ofert: 

CV należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Stowarzyszenie Dzieci i 
Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu ul. Mickiewicza 24, pok. 
A13, 58-300 Wałbrzych, bądź elektronicznie na adres mail: ake@post.pl w terminie do 
dnia 01.02.2017r. 

 
5. Sposób przygotowania oferty pisemnej: 

CV należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
nieścieralnym atramentem. CV musi posiadać datę i podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania oferenta. 

 
6. 
 

Kryteria oceny oferty: 
1. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe 
2. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych 
3. Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Biuro projektu: SDiR ul. Mickiewicza 24; 53-300 Wałbrzych; tel. 74/8422580; 507336679; 661597507 

Akademia Kształcenia 
Europejskiego 

Krzysztof Kuryłowicz 
54-434 Wrocław 
ul. Gubińska 8/36 

Tel.:507336679; 607764450; 
E-mail: ake@post.pl 

 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  

w Wałbrzychu 

ul. Mickiewicza 24 
58-300 Wałbrzych 

tel.:(74) 843-93-84/ fax:(74) 842-25-80 

E-mail sdirwalbrzych@wp.pl  

 

Załącznik nr 1 
WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 
 
/pieczęć Wykonawcy/ 
 
Akademia Kształcenia Europejskiego 
Krzysztof Kuryłowicz 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego na:  

2. Usługi  
a) szkolenia/coachingu: "BUDOWANIE WYTRWAŁOŚCI" (6 grup/10 UP x 8 godzin 

zegarowych [2 dni] ) 
b) szkolenia/coachingu: "BUDOWANIE WIZERUNKU" (6 grup/10 UP x 8 godzin 

zegarowych [2 dni] ) 
c) szkolenia/coachingu: "SELF-MANAGEMENT" (6 grup/10 UP x 8 godzin 

zegarowych [2 dni] ) 
d) szkolenia/coachingu: "FACE TO FACE" (6 grup/10 UP x 8 godzin zegarowych [2 

dni] ) 
dla 120 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”. Zamówienie będzie realizowane na 
terenie woj. dolnośląskiego 
 
Oferujemy wykonanie: 
1. szkolenia/coachingu: "BUDOWANIE WYTRWAŁOŚCI", "BUDOWANIE WIZERUNKU", 

"SELF-MANAGEMENT", "FACE TO FACE"   (…………. grup/10 UP x 8 godzin 
zegarowych [2 dni] )* 

Cenę brutto wynoszącą …………………….. zł/godzinę zegarową 
(słownie: ……………………………………. zł ………………./100/godzinę zegarową) 
 

2. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z terminem wskazanym w zapytaniu 
ofertowym, zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego. 
 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy 
do niego żadnych zastrzeżeń.  

 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1 CV  oferenta 
Inne 
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............................................................................................................................................. 
 
………………………………., dnia …………………..2017r    

                                                                                                         ………………………………………...                                                              
/podpis osoby uprawnionej  do składania   

oświadczeń  woli w imieniu Oferenta 
*niepotrzebne skreślić/podkreślić właściwe tematy 
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Załącznik nr 2 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności niezbędnych do 
wykonania ww. przedmiotu zamówienia. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3.  Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Akceptuję określone w zapytaniu  warunki udziału w postępowaniu.  
 

 

 

 

 

 

………………………………., dnia …………………..2017r     ………………………………….     
 (Miejscowość, data)                 (podpis, pieczątka Oferenta) 
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Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 
Beneficjentem projektu 

  
 
Niniejszym oświadczam, iż jako Oferent nie jestem powiązany/a osobowo lub 
kapitałowo z Beneficjentem projektów (Zamawiającym), czyli Akademia Kształcenia 
Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz we Wrocławiu 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Beneficjenta lub wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i prowadzeniem 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 lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 

 

 

 

 

………………………………., dnia …………………..2017r                     ………………………………….     
 (Miejscowość, data)                   (podpis, pieczątka Oferenta) 
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Załącznik nr 5 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA O BRAKU POWIĄZAŃ Z OFERENTEM 
 
 
 
Oświadczam, że Firma Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz we 
Wrocławiu nie jest powiązana osobowo ani kapitałowo z Oferentem 
…………………………………………………………………………………………  ul. 
…………………………………;  __-______ ………………………………………………... NIP: …………………… 
 
Nie istnieją powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu 
Beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a Oferentem lub osobami upoważnionymi do jego reprezentowania, 
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 lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                        ………………………………….     
 (Miejscowość, data)                              (podpis, pieczątka Oferenta) 
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U M O W A ZLECENIE 
nr …./SZ/…………../ DKKD/2017 

 
 
zawarta w dniu ……………...2017 roku  w Wałbrzychu, pomiędzy: 
 
Krzysztofem Kuryłowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AKADEMIA 
KSZTAŁCENIA EUROPEJSKIEGO KRZYSZTOF KURYŁOWICZ z siedzibą: 54-434 Wrocław ul. 
Gubińska 8/36, NIP 8861240201, REGON 020380955, realizującą w województwie 
dolnośląskim projekt „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 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 
zwany dalej Zleceniodawcą 
a 
………………………… zamieszkałym ul. …………………………………..; ………………………., PESEL ………. 
Województwo:………………………., Powiat: ……………………., Gmina: …………………………….. 
zwana dalej Zleceniobiorcą 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Zleceniodawca powierza wykonanie zlecenia – prowadzenie warsztatów - kompetencje –
coaching, w ramach 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 a Zleceniobiorca zobowiązuje się 
je wykonać na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje: 
a) "………………………………………………………………….." (6 grup x 8 godzin zegarowych) 
b) "………………………………………………………………….." (6 grup x 8 godzin zegarowych) 
c) "………………………………………………………………….." (6 grup x 8 godzin zegarowych) 
d) "………………………………………………………………….." (6 grup x 8 godzin zegarowych) 

3. Świadczenie wskazanej wyżej usługi będzie się odbywało w terminie …………….2017-
31.03.2018 roku. 

 
§ 2 

Zasady współpracy  
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizowania usług, o których mowa w § 1, 

zgodnie z projektem „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 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności niezbędne do 
wykonania Zlecenia. Przedmiot umowy winien być wykonany z należytą 
starannością i zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego 
wykonania.  

3. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za rezultat umowy, tzn. za jej wykonanie w 
sposób wyżej opisany. 
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§ 3 

Wynagrodzenie  
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za realizację w wysokości  ………………zł/1 

godz. szkolenia/coachingu (słownie: …………. 00/100 złotych) nie więcej niż 
………………,-zł (słownie: ……………….. 00/100 złotych) 

2. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy zgodnie z rachunkiem, po zrealizowaniu 
szkolenia/coachingu. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku 
przez Zleceniobiorcę i stwierdzeniu przez Zleceniodawcę terminowego i 
prawidłowego wykonania zlecenia, będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§ 4 

[Zmiany umowy] 
     Zmiany jak również wszelkie oświadczenia woli składane na tle realizacji umowy  
     wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 5 

[Wygaśnięcie i odstąpienie od umowy] 
1. Umowa może być rozwiązana na wniosek każdej ze Stron w przypadku wystąpienie 

okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonanie postanowień zawartych w umowie.   
2. Strony ustalają, że niniejsza umowa może być wypowiedziana w trybie natychmiastowym 

przez którąkolwiek ze stron, w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej 
umowy.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust 1 i 2  niniejszej umowy, Zleceniodawca 
zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy 
Zleceniobiorcy do momentu zaistnienia opisanego zdarzenia. 

 
§ 6 

[Postanowienia końcowe] 
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie obowiązują postanowienia kodeksu 

cywilnego jak i wszelkie inne przepisy mogące znaleźć zastosowanie. 
2. Strony poddają pod rozstrzygnięcie wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji 

niniejszej umowy sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 
            
               
 ZLECENIOBIORCA                                                             ZLECENIODAWCA  
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Załącznik nr 1 do umowy zlecenia 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie mam prawomocnego skazania za przestępstwa 
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 
przestępstwo skarbowe. 

 
 
Niniejsze oświadczenie składam będąc świadomym odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 
233 § 1 ustawy  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań. 

 
 
 
 
 

…………………………… 
Podpis                    

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


