
 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

KWALIFIKACJE DLA POMORZAN 

Gdynia, 22.09.2017 r. 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

ZO-5/KDP/2017 

w ramach rozeznania rynku na: 

dostawę odzieży ochronnej, obuwia ochronnego i rękawic na potrzeby kursów spawalniczych 

w projekcie „Kwalifikacje dla Pomorzan”, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Nr postępowania: ZO-5/KDP/2017  

1. Zamawiający 

 

Fundacja Gospodarcza,  

ul. Olimpijska 2  

81-538 Gdynia 

tel. 58 622 60 17, 58 622 20 52 

NIP: 583-000-90-04 

REGON:002831082 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej, obuwia ochronnego i rękawic – 

(termin realizacji 9.10.2017–31.12.2019). 

 

Miejsce wykonania usługi: w siedzibie Wykonawcy w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 – 18.00, w soboty od 9:00 – 14:00. 

 



Informacje ogólne: 

1. Fundacja Gospodarcza z siedzibą w Gdyni uczestniczy w realizacji projektu 

partnerskiego pn: „Kwalifikacje dla Pomorzan”. Liderem Projektu jest Fundacja 

Gospodarcza, a Partnerami: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. i Open 

Education Group sp. z o.o. 

2. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 5 Zatrudnienie, 

Działania: 5.5. Kształcenie ustawiczne. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

4. Czas trwania projektu: 01.06.2017 r. - 31.12.2019 r. 

Realizacja projektu uzależniona jest od wypłaty transz dofinansowania przez 

Instytucję Zarządzającą.  

5. Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

6. Celem głównym projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie 

sytuacji na rynku pracy 438 osób (129K, 309M) pracowników MMŚP i podmiotów 

ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, 

które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy 

model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb 

edukacyjnych poszczególnych uczestników. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej, obuwia ochronnego i rękawic – 

(termin realizacji 9.10.2017–31.12.2019) na potrzeby kursów spawania w ramach projektu 

„Kwalifikacje dla Pomorzan”. 

 



 

L.p. Nazwa materiału 

kod 

Wspólny 

Słownik 

Zamówień 

Jednostka 

miary 
Ilość Uwagi 

1 Ubranie robocze spawacza 18113000-4 kpl 150 EN 11612 

2 
Buty robocze  z metalowymi 

ochraniaczami na palce 
18831000-3 para 150 EN ISO 20345 

3 
Rękawice spawalnicze skórzane 

grube do MAG/MMA 
18141000-9 para 150 

EN-420 

ogólna, EN-388 

(2,1,2,3) odporność 

mechaniczna, EN-

407(4,1,3,x,4,x) 

zabezpieczenie 

przed wysoką 

temperaturą, EN-

12477-A 

rękawiczki 

spawalnicze 

4 
Rękawice spawalnicze skórzane 

TIG 
18141000-9 para 150 EN-420 ogólna 

 

Ubrania robocze są przeznaczone dla grup szkoleniowych 10 osobowych w okresie od 

października 2017 do grudnia 2019 roku.   

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie ilości zamawianych ubrań dla 

poszczególnych grup jak i dla całego projektu.  

Zleceniobiorca zobowiązany będzie pobrać wymiary osób szkolonych w pierwszym dniu 

szkolenia i dostarczyć ubrania robocze, obuwie robocze i rękawice w ciągu dwóch dni od 

pobrania wymiarów. W przypadku  stwierdzenia, że rozmiary są niewłaściwe, Zleceniobiorca 

zobowiązany będzie wymienić asortyment w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 

Zleceniobiorca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na zamówiony asortyment, w przypadku 

uszkodzenia lub stwierdzenia wad, Zleceniobiorca wymieni uszkodzony asortyment na nowy. 

 

Podstawy prawne i tryb udzielania zamówienia 

Dokumenty zawarte w zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystywane przez Wykonawców 

wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem tj. w celu udziału w niniejszym postępowaniu oraz 

przygotowania i złożenia oferty, i nie mogą być wykorzystywane do innych celów. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w sposób zapewniający przejrzystość 

oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z zasadą 

konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 



Do postępowania stosuje się aktualne przepisy: 

1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, Wytyczne dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

2) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020, a w szczególności Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

stanowiące załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, Gdańsk, styczeń 2017 r. 

3) inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 

Prawo Zamówień Publicznych (pzp). 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferty oraz wszelkie dokumenty składane 

przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język 

polski. 

 

 

Termin realizacji 9.10.2017 r. – 31.12.2019 r. 

Szczegółowy harmonogram będzie systematycznie ustalany z Wykonawcą, którego oferta 

okaże się najkorzystniejsza. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podjęcia, przerwania współpracy z Wykonawcą 

usług indywidualnego wsparcia specjalistycznego bez skutków prawnych – w przypadku nie 

uzyskania zgody, ze strony Instytucji Zarządzającej na finansowanie jakiegokolwiek etapu 

realizacji projektu.  

 

4. Warunki udziału 

 

1. Ofertę mogą złożyć następujące podmioty: osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  jednostki  organizacyjne  nie  posiadające  osobowości  prawnej  oraz  osoby  

3. Termin wykonania zamówienia 



prawne, a także te podmioty działające wspólnie, które spełniają warunki określone  

w niniejszym zapytaniu.   

 

2.  O  udzielenie  zamówienia  mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące  

warunki udziału w postępowaniu:   

1)  posiadają uprawnienia  do  wykonania działalności objętej zamówieniem i spełniają 

wymogi nałożone przez przepisy prawa – Ocena na podstawie wpisu do odpowiedniego 

rejestru i oświadczenia Wykonawcy,   

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – ocena na podstawie oświadczenia  

Wykonawcy tj. w okresie ostatnich 3 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – był dostawcą odzieży 

ochronnej przez minimum rok, 

3)  dysponują odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  

zamówienia. 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – 

ocena na podstawie  oświadczenia Wykonawcy.   

 

 

4.  Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych 

  

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące  

w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym 

biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo  

z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza 

się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 



a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy prób nie wynika  

z przepisów prawa; 

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. 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawcy z Zamawiającym, Wykonawca będzie 

podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena na podstawie oświadczenia. 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi 

kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej 

w realizacji  RPO WP (jako instytucję uczestniczącą w realizacji RPO WP rozumie się IZ, IP 

i IW) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów (Konflikt 

interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności tj.;  

w szczególności: przyjmowanie jakichkolwiek form zapłaty za wykonywanie zadań mających 

związek lub kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego 

zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy 

prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć 

negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych) lub podwójne 

finansowanie. 

Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków będzie skutkować 

odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 

 

5. Ocena warunków udziału w postępowaniu 

1 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w zapytaniu na 

podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, o których 

mowa w pkt. 5.  



2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 

„spełnia - nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie 

odrzucony w postępowaniu. 

 

6. Od Wykonawcy oczekuje się: 

a) Sprawnej i terminowej realizacji powierzonych zadań; 

b) Współpracy z Zespołem Projektowym; 

c) Współpracy z Zamawiającym; 

d) Prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5. Wymagane dokumenty 

 

1. Wypełniony formularz Oferty wraz z wpisem do odpowiedniego rejestru (załącznik nr 1); 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2) 

3. Wzór umowy (załącznik nr 3) 

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. 

Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku ofert składanych w formie elektronicznej 

wszelkie dokumenty muszą zostać złożone w formie zamkniętej (np. w formacie pdf), a ich 

wersje oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem zostaną wydane na żądanie 

Zamawiającego. 

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (w przypadku składania 

oferty drogą elektroniczną) obligatoryjnie dostarczy wszystkie dokumenty w formie oryginału 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przed datą zawarcia umowy. 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

6.1 Wymagania podstawowe 



1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego 

(jako załącznik nr 1) w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta powinna: 

 zawierać imię i nazwisko oferenta,  

 zawierać adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

 być sporządzona w języku polskim,  

 treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

 zawierać cenę oferty przedstawionej jako cenę brutto, która zawiera podatek VAT 

obliczony przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia 

wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszystkie koszty związanie  

z realizacją indywidualnych usług specjalistycznych świadczonych przez okres i na 

warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

 Planowany okres realizacji zadań w projekcie: 9.10.2017 r. – 31.12.2019 r.  

 Cena musi uwzględniać wszelkie koszty i nie może rodzić jakichkolwiek dodatkowych 

zobowiązań majątkowych po stronie Zamawiającego.  

2. Termin związania z ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

3. Do oferty należy dołączyć: 

- aktualne  dokumenty  rejestrowe  Wykonawcy,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  

przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób 

prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku  aktualnych 

informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację 

Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie 

za świadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), 

- pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca  lub Wykonawcy są reprezentowani przez 

pełnomocnika, 

- wszystkie załączniki wymienione w pkt. 17 Zapytania ofertowego. 

4. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub jego 

pełnomocnika. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 



6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę w języku polskim i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez 

Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

6.2 Forma oferty 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi  

we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami.  

Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację (np. w razie podpisu  

nieczytelnego, opatrzyć go dodatkowo imienną pieczątką  lub  dopiskiem  drukowanymi  

literami  imienia  i  nazwiska  oraz  pełnionej funkcji). W przypadku składania oferty  

w formie elektronicznej na wskazany adres email Zamawiający wymaga,  aby  przesłano  

skan  oferty  przygotowanej  zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu. 

Zamawiający zastrzega sobie  prawo  wezwania  Wykonawcy  do  przekazania  papierowej 

wersji oryginału złożonej oferty przy podpisywaniu umowy w celu weryfikacji jej zgodności 

z wysłanym skanem i jej zarchiwizowania w dokumentacji projektowej. 

2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii lub dokumentów  

w formacie pdf. 

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  

dokumentu. 

W przypadku wątpliwości co do treści złożonych oświadczeń wymaganych w niniejszym 

postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w określonym przez 

Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających treść oświadczeń pod rygorem 

odrzucenia oferty lub rozwiązania umowy z terminem określonym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 



 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 2 października 2017 r., do godz. 15.00 

 osobiście w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2, 81-538 

Gdynia, sekretariat - pokój 106, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,  

w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży 

ochronnej w projekcie: „Kwalifikacje dla Pomorzan”” 

 drogą pocztową Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia,  

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży ochronnej w projekcie: 

„Kwalifikacje dla Pomorzan””. Przy czym za datę i godzinę dostarczenia 

dokumentu uważa się datę i godzinę wpływu dokumentu do siedziby Fundacji 

Gospodarczej. 

 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fungo.com.pl w tytule z dopiskiem: 

„Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży ochronnej w projekcie: „Kwalifikacje 

dla Pomorzan””. Przy czym dokumenty te muszą być właściwie podpisane przez 

Wykonawcę (przesłane w formie zamkniętej np. pdf).   

 

Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest: Mariusz Januć – Koordynator 

Szkoleń Zawodowych, tel. 668-390-893, fax: 58-622-59-85 (pracownik prowadzący 

postępowanie). W przypadku złożonych przez wykonawców pytań odnośnie przedmiotu 

zamówienia lub warunków realizacji umowy Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmie, 

przekazując ją innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, bez wskazania źródła 

zapytania oraz umieści w swojej siedzibie i na stronie internetowej. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza - celem doprecyzowania poszczególnych zapisów, 

Zamawiający może, przed terminem składania ofert, dokonać zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia lub w warunkach umowy. O powyższych zmianach Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi Wykonawców.   

 

2. Otwarcie ofert nastąpi do 5 dni od upływu terminu do składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia. 

 

mailto:sekretariat@fungo.com.pl


8. Ocena ofert 

 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę 

wykonania zamówienia.  

Kryteria wyboru oferty: 

 

 

Cena: 

                                                                                  (Cmin/Cof)*100*100% 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof – cena oferenta 

 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę  punktów. 

Wybrany Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania stosownej umowy, która będzie 

obejmować cenę oraz warunki wykonania zamówienia. 

Oferty winny być sporządzone w formie pisemnej oraz podpisane przez osoby upoważnione.  

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów 

przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 

19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) ze względu na to, iż Zamawiający nie jest 

Zamawiającym w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy i nie zachodzą okoliczności, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 tejże ustawy.  

 

9. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 

 

9.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli 

nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 



9.2 Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych  

i informacji. 

9.3 Ogłoszenie wyników postępowania. 

Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w 

formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania 

zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego – Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 

81-539 Gdynia. 

 

10. Odrzucenie wykonawcy 

  

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 

1) w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 

3) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych; 

4) w przypadku rażącej różnicy wartości oferty w stosunku do cen rynkowych. 

 

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub przez e-mail. 

 

12. Unieważnienie postępowania 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w szczególności, gdy 

wybrana oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację w/w zadań w budżecie projektu: 

„Kwalifikacje dla Pomorzan”. 

 



13. Pozostałe informacje 

 

1. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie 

załączniki. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 

Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. 

3. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienie treści Zapytania Ofertowego będą 

wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

potrzebny na dokonanie zmian w ofertach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów Wykonawcy 

związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych, na 

etapie realizacji zadania przez Wykonawcę oraz po jego zakończeniu, w zakresie 

jakim jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, rozliczania oraz kontroli 

Projektu.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą w 

przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji projektu, w szczególności 

związanego z decyzją Instytucji Zarządzającej o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o 

dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym przypadku Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie za czas, w którym były realizowane zadania.   

6. Płatność za realizację zamówienia nastąpi po każdej dostawie na podstawie 

wystawionej faktury VAT.  

7. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą oraz spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. 

8. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mail wraz 

z informacją o wynikach postępowania. 

9. Zapytanie ma charakter porównania ofert. 

10. Płatnikiem będzie: 

Fundacja Gospodarcza 

ul. Olimpijska 2 

81-538 Gdynia 



Tel. 58 622 60 17, 58 622 20 52 

NIP: 583-000-90-04 

REGON: 002831082 

 

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Mariusz Januć – tel. 668 390 893, spawanie@fungo.com.pl 

 

15. Ogłoszenie wyników postępowania 

   

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego 

wynikach. Zawiadomienie nastąpi w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany                         

w ofercie. 

 

16. Finansowanie 

 

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

17. Wykaz załączników 

 

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są: 

 

Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1) Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty wraz z wpisem do 

odpowiedniego rejestru 

2) Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych 

lub kapitałowych 

3) Załącznik nr 3 Wzór Umowy 

  


