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Gdynia, dnia 29.09.2017 r. 

 

Sz. P.  

............................................... 

............................................... 

............................................... 
 

 
ZAPYTANIE  OFERTOWE 

w ramach rozeznania rynku na: 
realizację usług indywidualnego wsparcia specjalistycznego w projekcie: „System Aktywizacji 
Społeczno-Zawodowej w Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Nr postępowania: ZO-5/SASZ/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 realizacja usług indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj.  
indywidualnych konsultacji specjalistycznych np. lekarza rehabilitanta, dietetyka, czy innego 
lekarza specjalisty dla uczestników projektu: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w 
Gdyni”. 
 
Miejsce wykonania usługi: w siedzibie Wykonawcy w dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 18.00. 
 
Informacje ogólne: 
 

1. Fundacja Gospodarcza z siedzibą w Gdyni uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego 
pn: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni”. Liderem Projektu jest Gmina 
Miasta Gdyni, a Partnerami: Fundacja Gospodarcza, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji  
i Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. 
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2. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 6 Integracja, Działania: 6.1. Aktywna 
Integracja Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT. 
 
3. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.   
 
4. Czas trwania projektu: 01.12.2016 r. - 30.09.2022 r. 
 
5. Realizacja projektu uzależniona jest od wypłaty transz dofinansowania przez Instytucję 
Zarządzającą oraz przekazania środków przez Beneficjenta, na konto Partnera Projektu.   
 
6. Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym równości 
szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  
 
7. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie zatrudnienia 
osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie przez realizację ścieżki 
reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, 
zawodowym i edukacyjnym. Wsparcie zostanie skierowane do 662 (K383/M279) mieszkańców 
Gdyni, w tym minimum 110 osób z niepełnosprawnością (K54/M45), z uwzględnieniem 181 
osób (K117/M64) 1,5% osób z obszarów rewitalizowanych (Diagnoza służąca wyznaczeniu 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 
4014/16/VII/M z dnia 19.01.2016 r.) oraz osoby zarejestrowane w PUP jako III profil – 165 
osób (K112/M53).  
 
8. Fundacja Gospodarcza pod pojęciem konsultacji innego lekarza specjalisty rozumie 
konsultacje lekarzy specjalistów różnych specjalności, w tym: okulista, stomatolog, 
dermatolog, ortopeda, medycyna pracy i inne niezbędne uczestnikom projektu: „System 
Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni”. Fundacja Gospodarcza na tym etapie nie jest w 
stanie określić rodzaju specjalności. Obecnie 2 osoby potrzebują konsultacji lekarza 
rehabilitanta, 4 osoby lekarza okulisty, 2 osoby kardiologa, 2 osoby dietetyka, 1 osoba 
ortopedy. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja na terenie miasta Gdyni usług indywidualnego 

wsparcia specjalistycznego dla uczestników projektu wymagających tego typu wsparcia, 

obejmujących indywidualne konsultacje specjalistyczne np. lekarza rehabilitanta, dietetyka, 

czy innego lekarza specjalisty, w ilości nie większej niż 240 godzin w latach 2017-2019.  

Zamawiający informuje, iż usługa winna być realizowana w placówce medycznej, spełniającej 

normy określone przepisami prawa, na terenie miasta Gdyni, w dni robocze od poniedziałku 

do piątku w godz. 8.00 – 18.00 w ustalonych z placówką terminach. Każdorazowo Wykonawca 

będzie informowany przez Zamawiającego za pomocą poczty e-mail o potrzebie 

przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji. Przy czym czas oczekiwania uczestnika 

projektu na wizytę nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych od daty zgłoszenia potrzeby 

przeprowadzenia konsultacji.  
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W projekcie zaplanowano, że każdy z uczestników może skorzystać ze średnio 2 godzin 

konsultacji specjalistycznych. Korzystanie z konsultacji wino jednak wynikać z rzeczywistych 

potrzeb uczestników. W związku z powyższym rzeczywista liczba udzielonych 

specjalistycznych konsultacji może być mniejsza. 

Zamawiający zobowiązuje się do informowania o braku możliwości skorzystania uczestnika 

projektu z konsultacji w zaproponowanym przez Wykonawcę terminie, nie później niż 24 godz. 

przed ustalonym terminem konsultacji specjalistycznych. 

W przypadku wystąpienia okoliczności losowych np. nagłe wystąpienie choroby, zarówno 

Zamawiający jak i Wykonawca może odwołać wizytę, bez ponoszenia jej kosztów, jednak nie 

później niż 3 godz. przed terminem jej rozpoczęcia. 

Ponadto składając ofertę Usługodawca zobowiązuje się do: 

Posiadania – na czas realizacji przedmiotu zamówienia - aktualnego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia ubezpieczenia przez cały okres realizacji 

zamówienia i przedkładania aktualnych kopii polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu w 

całym okresie trwania umowy. 

Współpracy z Zespołem Projektowym  w celu ustalenia terminów indywidualnych konsultacji 

specjalistycznych. W tym celu Usługodawca wyznaczy osobę do kontaktu – odpowiedzialną za 

nadzór i rozliczenie rzeczywistej liczby udzielonych konsultacji. 

Miejsce wykonania zamówienia – miasto Gdynia, woj. pomorskie, w placówce medycznej – 

siedzibie Wykonawcy. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 
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: 

85120000-6  

85121200-5 

85140000-2 

Usługi medyczne i podobne 

Specjalistyczne usługi medyczne 

Różne usługi w dziedzinie zdrowia 
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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. 

 
Realizacja projektu podzielona jest na lata kalendarzowe udzielanego wsparcia: 
I etap:  październik 2017 r. - niezwłocznie po podpisaniu umowy do 31.12.2017 r. 
II etap:  01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 
III etap:  01.01.2019 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  
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, 

3. Termin wykonania zamówienia 
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a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – świadczył minimum rok 
usług indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. indywidualnych konsultacji 
specjalistycznych np. lekarza rehabilitanta, dietetyka, czy innego lekarza specjalisty, ocena 
na podstawie oświadczenia Wykonawcy   
3)  dysponują odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  
zamówienia tj. zatrudnia lekarza rehabilitanta, dietetyka i innych lekarzy specjalistów, którzy 
mogą udzielać konsultacji indywidualnych osobom znajdującym się w procesie aktywizacji 
społeczno-zawodowej.  
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby:  
-  Wykonawca dysponował obiektem, spełniającym wymogi prawne, umożliwiającym 
wykonanie wyżej wymienionej usługi, ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy,  
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – 
ocena na podstawie  oświadczenia Wykonawcy.   
 
3.  W ramach  niniejszego postępowania Zamawiający wyklucza z postępowania:  
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) 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),  
b) o  charakterze  terrorystycznym,  o  którym  mowa  w art.  115  §  20  ustawy  z  dnia  6  
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  
c) skarbowe,  
d) 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);  
2) wykonawcę, jeżeli 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 pkt poprzedzającym;  
3) wykonawcę, wobec którego 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;  
4) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne;  
5) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie  
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego  
popełnienie  wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 
3000 złotych;  
6) wykonawcę, jeżeli 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  
wykroczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym;  
7) wykonawcę wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub  
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przepisów  o  zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie 
niższą niż 3000 złotych.  
 
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.  
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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: październik 2017 r. – niezwłocznie po 
podpisaniu umowy do 31.12.2019 r.  

 Cena musi uwzględniać wszelkie koszty i nie może rodzić jakichkolwiek dodatkowych 
zobowiązań majątkowych po stronie Zamawiającego.  
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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 
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1. Ofertę należy złożyć w terminie do 9 października 2017 r., do godz. 10.00 

 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 realizację usług indywidualnego 
wsparcia specjalistycznego w projekcie: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 
w Gdyni”” 

 drogą pocztową Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, z dopiskiem: 
„Zapytanie ofertowe na realizację usług indywidualnego wsparcia specjalistycznego 
w projekcie: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni””. 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 realizację usług indywidualnego wsparcia specjalistycznego 
w projekcie: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni””. Przy czym 
dokumenty te muszą być właściwie podpisane przez Wykonawcę (przesłane w formie 
zamkniętej np. pdf).   

 
2. Otwarcie ofert nastąpi do 7 dni od upływu terminu do składania ofert w siedzibie 
Zamawiającego Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia. 
 

8. Ocena ofert 

 
8.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 
 

Lp. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna 
liczba punktów, 

jakie może 
otrzymać oferent 
za dane kryterium 

A. 
Cena brutto 1 godziny usługi 
indywidualnego wsparcia 
specjalistycznego dla 1 uczestnika 

100 % 100 pkt 

 
Zasady oceny poszczególnych kryteriów  

A - Cena brutto 1 usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego dla 1 uczestnika: 
                                                                                  (Amin/Aof)*100*100% 
Gdzie: 
Amin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert 
Aof – cena oferenta 

 
8.2 Maksymalna ocena punktowa oferty. 
 
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt 
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma 
największą liczbę punktów.  
 
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 15 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: 
„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni”. 
 

13. Pozostałe informacje 

 
1. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 
Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. 
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. Wynagrodzenie za realizację zadań będzie wypłacane miesięcznie, po zakończeniu miesiąca 
kalendarzowego, w którym były realizowane zadania, pod warunkiem przedłożenia i 
zaakceptowania przez Zamawiającego protokołu odbioru prac.   
6. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę 
najkorzystniejszą oraz spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. 
7. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mail wraz z 
informacją o wynikach postępowania. 
8. Zapytanie ma charakter porównania ofert. 
9. 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: 
Anna Różańska-Skrzypczak – tel. 58 662 42 52, a.rozanska@fungo.com.pl 
Agata Sowula – tel. 58 662 42 44, a.sowula@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. 
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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 

  


