
     

 

 

(„część opisowa”) 

Lublin, dnia 29.11.2016 r. 

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. 

ul. Bohaterów Monte Cassino 53 

20-705 Lublin 

 

ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY 

- ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Szanowni Państwo, 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego, w ramach 

projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” nr RPLU.10.02.00-06-0024/15  planuje zrealizowanie 

egzaminu zewnętrznego Vocathional Competence Certificate potwierdzającego nabycie 

kwalifikacji zawodowych w okresie 12.2016 r. - 01.2017 r.; maksymalnie dla 80 UP ; 8 gr.; 10 os/gr. 

 

Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

 

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia: 

a) wykwalifikowanego egzaminatora z uprawnieniami VCC z następującej dziedziny szkolenia:  

 

1. Sortowacz surowców wtórnych, program będzie obejmował m.in.:  

 Zasady bhp i p.poż, rodzaje surowców wtórnych, 

 identyfikacja i eliminacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów, 

 zasady sortowania, 

 możliwość ponownego użycia surowców wtórnych, 

 utylizacja odpadów nienadających się do ponownego użycia, 

 umiejętność posługiwania się urządzeniami i maszynami do sortowania. 

 

2. Monter urządzeń i systemów energii odnawialnej, program będzie obejmował m.in.: 

 Organizowanie, wykonywanie, konserwowanie oraz naprawa urządzeń oraz systemów 

energetyki odnawialnej, bieżący nadzór i kontrola tych prac, przygotowanie urządzenia do 

odbioru. 

 



     

 

 

3. Sekretarka z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze, 

program będzie obejmował m.in.: 

 Komunikacja i perswazja, 

 asertywność,  

 etykieta biznesowa, 

 obsługa klienta przez tel.,  

 zarządzanie korespondencją, 

 archiwizacja dokumentów,  

 obsługa urządzeń biurowych,  

 segregacja odpadów,  

 rodzaje surowców wtórnych. 

 

4. Opiekun seniora, program będzie obejmował m.in.: 

 Anatomia z fizjologią, 

 podstawy psychologii,  

 gerontologia, 

 podstawy psychiatrii,  

 dietetyka i przygotowanie posiłków,  

 podst. Higieny i pielęgnacji,  

 pierwsza pomoc i obsługa medyczna,  

 wiadomości z zakresu bhp i p.poż.,metody i narzędzia rehabilitacji. 

 

5. Instruktor/-ka fitness, program będzie obejmował m.in.: 

 Anatomia człowieka,  

 fizjologia wysiłku fizycznego,  

 teoria rekreacji, 

 podstawy aerobiku,  

 masaż sportowy,  

 ćw. Kształtujące i wzmacniające, 

 pedagogika,  

 różne style i techniki fitness,  

 psychologia,  

 metody prowadzenia zajęć, 

 żywienie i dietetyka, 

 pierwsza pomoc i bhp. 

 

6. Pracownik działu logistyki, program będzie obejmował m.in.: 

 Podstawy logistyki, 

 zarządzanie łańcuchem dostaw, 

 transport,  

 zarządzanie flotą transportową, 

 spedycja,  

 rynek usług logistycznych,  

 zarządzanie zapasami,  



     

 

 

 magazyn,  

 rozwój i charakterystyka centrów logistycznych. 

 

7. Budownictwo pasywne, program zajęć będzie obejmował min: 

 Domy pasywne, 
 zintegrowane instalacje elektryczne, 
 projektowanie i montowanie instalacji sanitarnych; termoizolacyjność w budownictwie 

pasywnym oraz finansowanie inwestycji ekoenergetycznych. 

 

b) doświadczenia w przeprowadzaniu egzaminów, 

c) odpowiednich uprawnień do przeprowadzania egzaminów, 

d) zapewnienie Operatora Systemu Egzaminacyjnego do przeprowadzenia części teoretycznej i 

części praktycznej egzaminu zawodowego,   

e) zapewniania sali egzaminacyjnej, wyposażonej w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia egzaminu, 

f) zapewnienie narzędzi i materiałów, niezbędnych do wykonania zadań praktycznych podczas 

egzaminu, 

g) wydania certyfikatu VCC dla osób, które pozytywnie zdały egzamin,  

h)  Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem egzaminu: 

 rozprowadzania wśród UP materiałów przekazanych przez Zamawiającego, 

 zbierania  od  UP  dokumentów  uprawniających  do  uczestnictwa  w  egzaminie (zaświadczenia 

i oświadczenia), 

 oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzony będzie egzamin zgodnie  

z zasadami RPOWL, 

 oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami RPOWL. 

 ustawiania stolików i krzesełek w sali. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WYCENY 

 

4. Ze strony Spółki do kontaktów została upoważniona p. Natalia Włodarczyk, e-mail: 

natalia.wlodarczyk@okcjo.com.pl, tel: 506497045 

5. Siedziba Zamawiającego: O.K. Centrum Języków Obcych Spółka z o. o., ul. Bohaterów 

Monte Cassino 53, 20-705 Lublin. 

6. Złożenie wyceny polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu 

(tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami 

w formie elektronicznej na adres e-mail: oferta@okcjo.com.pl lub pisemnie do siedziby 

Zamawiającego. W przypadku wyceny w formie pisemnej, wycenę wraz z pozostałymi 

dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 

Kopertę należy opisać następująco: „Wycena organizacji i przeprowadzenia egzaminu VCC 

potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych  w ramach realizacji projektu „Od 

zwolnienia do zatrudnienia o nr RPLU.10.02.00-06-0024/15. Na kopercie oprócz opisu jw. 

zaleca się umieścić nazwę i adres Wyceniającego. 



     

 

 

7. W przypadku wycen składanych w wersji elektronicznej: 

a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx., odt. 

b) Zaleca się, aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku, 

c) Zaleca się, aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną. 

W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, 

spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje 

powyższego obciążają Wyceniającego, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał 

roszczeń względem Zamawiającego. 

8. Wycena musi być złożona do dnia 07.12.2016 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu 

wyceny. Wyceny złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9. Zamawiający nie odsyła nadesłanych wycen. 

10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną wycenę. 

11. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.  

12. Wycena musi być wypełniona w języku polskim. 

13. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 

służących do wypełnienia wyceny. 

14. Wycena wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi. 

15. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania wyceny jest równoznaczne 

z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

16. Wykonawca jest związany wyceną przez okres co najmniej 30 dni od daty wyceny. 

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał zgodnie z właściwymi wytycznym horyzontalnymi, 

wytycznymi programowymi oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Do składania wycen zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 

A. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

zdrowia na etapie realizacji zamówienia. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 

wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego--europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/2015/06/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_10042015.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego--europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/2015/06/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_10042015.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego--europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/2015/06/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_10042015.pdf


     

 

 

B. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - tj. przeprowadzili egzaminy certyfikujące w 

standardzie VCC dla łącznie min. 120.osób w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 musi wykazać, 

że wykonał takie zamówienia w minimalnym zakresie liczbowym wskazanym powyżej. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 1 w sposób umożliwiający 

jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków (m.in. nazwa egzaminów bądź ich opis muszą 

jednoznacznie wskazywać na tożsamość lub równoważność egzaminów. W innym wypadku 

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć do wyceny dokumenty jednoznacznie 

poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu). Zamawiający zastrzega, iż usługi 

wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do doświadczenia 

Wykonawcy.           W Załączniku nr 1 Wykonawca nie może wskazać usług egzaminacyjnych, 

które wykazał w Załączniku nr 2.  

C. Dysponują potencjałem technicznym (tj. min. 7 salami egzaminacyjnymi oraz min. 7 

egzaminatorami spełniającymi wymagania niniejszego zamówienia).  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 

wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

D. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wyceny odpowiednie 

zaświadczenie. 

 

E. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:  

 

a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie 

wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

c) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 



     

 

 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo: 

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z 

późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 176), 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

- skarbowe, 

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

f) Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

h) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: 

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tych warunków. Wykonawca 

podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tych warunków. 

 

F. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z 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; 

- 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. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 

ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Po spełnieniu przez Wyceniających wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału 

w postępowaniu, każda ważna wycena poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy 

wyborze wyceny będzie się kierować kryterium 70% cena, kryterium 30% jakość. 

 

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena. 

 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cmin : C0) x 70 gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej wycenie, 

Cmin – najniższa cena spośród ważnych wycen, 

C0 – cena obliczona badanej wyceny. 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wyceniającego w kryterium cena wynosi 70. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość. 



     

 

 

Przez jakość rozumie się łączną liczbę osób, dla których należycie zrealizowano egzaminy 

certyfikujące w standardzie VCC  lub równoważnym w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

Wykonawca wykazujący jakość usług certyfikujących wypełnia tabelę: Załącznik nr 2, którą dołącza 

do wyceny. W Załączniku nr 2 Wykonawca nie może wskazać usług, które wykazał w Załączniku nr 

1. Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą 

zaliczane do kryterium jakość. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w 

sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków (m.in. nazwa egzaminu bądź 

jego opis muszą jednoznacznie wskazywać na tożsamość lub równoważność egzaminu. W innym 

wypadku Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć do wyceny dokumenty jednoznacznie 

poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru: 

D = (D0 : Dmax) x 30 

gdzie: 

D – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

D0 – jakość (liczba przeprowadzonych egzaminów) obliczona badanej oferty, 

Dmax – maksymalna jakość (liczba przeprowadzonych egzaminów) spośród ważnych ofert. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Ważna wycena, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana 

zostanie za najkorzystniejszą. 

Wykonawca, którego wycena zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wycen częściowych ani wycen wariantowych. 

2. Wycena ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym  

i być złożona na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny.  

4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu wyceny jest decyzją ostateczną. 

5. 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. 

6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście wyceny oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty 

wyceny, za cenę wyceny Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

7. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy: 



     

 

 

a) Zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na 

okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę 

m.in. w następujących sytuacjach: 

A. Nieosiągnięcia przez Wykonawcę wskaźników realizacji umowy wskazanych przez 

Zamawiającego w umowie i niniejszej procedurze; 

B. Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom; 

C. Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie; 

D. Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, 

przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa; 

E. Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających 

Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia.  

b) Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy 

odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc); 

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy;  

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; 

e) O przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych 

i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe 

wynagrodzenie z tego tytułu. 

8. Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji zamówienia publicznego przez Wykonawcę, 

Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie 

łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie 

Projektu oraz odpowiednich reguł i wytycznych, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego 

oraz właściwych wytycznych i interpretacji związanych z realizacją Projektu. Z uwagi                  

na powyższe Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił sposób 

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w ww. sposób. 

9. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą        

od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków 

związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać 

opóźnieniom. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji 

zamówienia, uzależnionych m.in. od postępu i prawidłowości realizacji zamówienia oraz 

kompletności i poprawności przedkładanych przez wykonawcę dokumentów. Jednakże w każdym 

przypadku decyzja o wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego. 

11. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące 

możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

a) Terminu realizacji umowy; 

b) Harmonogramu realizacji umowy; 

c) Ostatecznej liczby Uczestników Projektu/egzaminów w ramach umowy; 

d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). 

12. Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część zadania „Szkolenie 

zawodowe” 

 

 

 


