
 

 

  Białystok, dn. 28.05.2019r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/BOF-EFS/2019 
                                           

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na 

organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów - uczestników projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość”,  

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres Zamawiającego: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 

Technikum ZDZ w Białymstoku oraz Branżowej Szkoły I stopnia ZDZ w Białymstoku – uczestników 

projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego, Poddziałanie: 3.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności 

podlaskiej gospodarki. 

Zamówienie uwzględnia organizację i przeprowadzenie zajęć teoretycznych i/lub praktycznych na 

zajęciach pozalekcyjnych, zapewnienie materiałów szkoleniowych, materiałów eksploatacyjnych oraz 

odpowiedniego miejsca realizacji zgodnie z poniższym zestawieniem. Zajęcia realizowane będą w 

miejscowości Białystok. Okres realizacji zajęć: czerwiec 2019r. – czerwiec 2021r. 

W ramach zamówienia zostaną wybrani wykonawcy, którzy zorganizują i przeprowadzą następujące 

zajęcia pozalekcyjne: 

1. Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości - gra symulacyjna (2 grupy w okresie: VI 2019, 2 grupy 

w okresie: IX-XII 2019, 3 grupy w okresie: IX-XII 2020, 3 grupy w okresie: I-III 2021) 

2. Warsztaty fryzjerskie - profesjonalna koloryzacja – nowoczesne techniki balejażu i upięcia 

(2 grupy w okresie: VI 2019, 3 grupy w okresie: IX-XII 2019, 2 grupy I-III2020, 2 grupy w 

okresie: IV-VI 2020, 3 grupy w okresie: IV-VI 2021) 

3. Warsztaty fryzjerskie - nowoczesne techniki strzyżenia i koloryzacja blond (2 grupy w 

okresie: VI 2019, 3 grupy w okresie: IX-XII 2019, 2 grupy I-III2020, 2 grupy w okresie: IV-VI 

2020, 3 grupy w okresie: IV-VI 2021) 

4. Szkolenia fryzjerskie realizowane w renomowanych salonach fryzjerskich (2 grupy w 

okresie: VII-VIII 2019, 2 grupy w okresie: VII-VIII 2020) 

Ogólny termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021r., w tym poszczególnych wymienionych części 

zgodnie z powyższym zestawieniem. Terminy mogą zostać zmienione zgodnie z aktualnym wnioskiem o 

dofinansowanie. Szczegółowy program nauczania, zgodnie z którym prowadzone będą zajęcia ma 

przygotować Wykonawca zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu. Będzie on podlegał 

akceptacji przez Zamawiającego. 

2.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

2.3. Szczegółowy opis zamówienia: 

Zamówienie udzielane i realizowane będzie w 4 częściach:  

I. Część: Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości - gra symulacyjna - (8 godzinne warsztaty, 10 

grup po 10 osób każda, łącznie 100 osób). 

Celem warsztatów jest pokazanie jak powstaje i funkcjonuje prawdziwa firma, zaszczepienie 

podstaw przedsiębiorczych wśród uczestników. Warsztaty realizowane będą w formie gry 

symulacyjnej – plansz, scenografii pokazującej realnie istniejące przedsiębiorstwa. W trakcie 
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takich warsztatów uczestnicy projektu dzieleni są na grupy i członków grup spełniających 

określone role. Uczestnicy gier mierzą się z realnie odzwierciedlonymi zdarzeniami z życia 

codziennego przedsiębiorcy. Poznają świat biznesu wcielając się w role właściciela firm/członków 

zarządu. Proces nauki przebiega zgodnie z cyklem Kolba. Uczestnicy doświadczają problemów i 

wyzwań przedsiębiorców, samodzielnie wyciągają wnioski, a następnie otrzymują od Trenera 

informację zwrotną i dodatkową wiedzę teoretyczną. Ostatni element cyklu polega na 

zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktycy czyli w dalszej rozgrywce. Na koniec dochodzi do 

podsumowania i wyciągnięcia wniosków. 

Wykonawca ma zapewnić: 

- trenera prowadzącego zajęcia o wymaganiach (Prowadzący zajęcia posiada wykształcenie 

umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz min. 2 letnie doświadczenie w danej 

dziedzinie lub 300 godz. przeprowadzonych szkoleń) 

- materiały szkoleniowe (notes, długopis, skrypt szkoleniowy na urządzeniu pendrive dla każdego 

uczestnika) 

- przygotować testy kompetencji (wstępne i końcowe) 

- materiały dydaktyczne i eksploatacyjne do przeprowadzenia gry 

- prowadzić dokumentację szkolenia (listy obecności, harmonogram, potwierdzenie odbioru 

materiałów szkoleniowych) na drukach przygotowanych przez Zamawiającego 

- wydać uczestnikom certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzający nabycie 

kwalifikacji/ kompetencji 

Zamawiający udostępni własne sale szkoleniowe w szkole na przeprowadzenie warsztatów. 

II. Część: Warsztaty fryzjerskie - profesjonalna koloryzacja – nowoczesne techniki balejażu i 

upięcia - (12 godz. warsztaty, 12 grup liczących po 10 osób, łącznie 120 osób) 

Profesjonalne warsztaty realizowane przez trenerów fryzjerstwa reprezentujących renomowane 

marki fryzjerskie, na co dzień szkolących zawodowych fryzjerów. Celem warsztatów jest 

poznanie nowoczesnych technik koloryzacji i upinania włosów. W programie uwzględnione są 

zajęcia praktyczne z koloryzacji włosów oraz upinania. 

Wykonawca ma zapewnić: 

- trenera prowadzącego zajęcia o wymaganiach (Prowadzący zajęcia posiada wykształcenie 

umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz min. 2 letnie doświadczenie w danej 

dziedzinie lub 300 godz. przeprowadzonych szkoleń) 

- materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika (notes, długopis, skrypt szkoleniowy na 

urządzeniu pendrive, zestaw szczotek do modelowania) 

- przygotować testy kompetencji (wstępne i końcowe) 

- materiały dydaktyczne i eksploatacyjne do przeprowadzenia szkolenia (koło do koloryzacji, 

łopatka do koloryzacji, taśma transparentna do koloryzacji, folia samoprzylepna do koloryzacji, 

paski termiczne (pianki), pleksi do koloryzacji, pędzelki silikonowe, pędzelki piankowe, folia 

aluminiowa, grzebień do balejażu, farby do włosów trwałe, farby do włosów półtrwałe, farby 

rozjaśniające, rozjaśniacze do włosów (różne rodzaje), tonery do włosów (różne kolory), płukanki, 

olaplex, olejek TCA, oryginalna silver mask, oryginalna black mask, marsala wine mask, 

szampony tonujące – neutralizujące, siatki do upięć, łańcuszki, ozdoby samoprzylepne, kryształki, 

"igła" i nitka do szycia włosów, gipsowe ozdoby, wypełniacze, kwiaty sztuczne, ozdoby sztuczne, 

diademy, wianki, welony , brokaty, wsuwki, kokówki, ozdobne spinki, gumki do włosów, lakiery 

do włosów (o różnej mocy), żel do włosów, żel do włosów w sprayu, pudry do włosów, lakiery 

proszkowe, lakiery koloryzujące, brokaty w sprayu, nabłyszczacze w ilości wystarczającej do 

przeszkolenia 10 uczestników) 

- prowadzić dokumentację szkolenia (listy obecności, harmonogram, potwierdzenie odbioru 

materiałów szkoleniowych) na drukach przygotowanych przez Zamawiającego 

- wydać uczestnikom certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzający nabycie 

kwalifikacji/ kompetencji 

Zamawiający udostępni własne pracownie fryzjerskie w szkole na przeprowadzenie warsztatów. 
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III. Część: Warsztaty fryzjerskie - nowoczesne techniki strzyżenia i koloryzacji blond - (12 godz. 

warsztaty, 12 grup liczących po 10 osób, łącznie 120 osób) 

Profesjonalne warsztaty realizowane przez trenerów fryzjerstwa reprezentujących renomowane 

marki fryzjerskie, na co dzień szkolących zawodowych fryzjerów. Celem warsztatów jest 

poznanie nowoczesnych technik strzyżenia włosów oraz koloryzacji blond. W programie 

uwzględnione są zajęcia praktyczne ze strzyżenia włosów oraz koloryzacji blond. 

Wykonawca ma zapewnić: 

- trenera prowadzącego zajęcia o wymaganiach (Prowadzący zajęcia posiada wykształcenie 

umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz min. 2 letnie doświadczenie w danej 

dziedzinie lub 300 godz. przeprowadzonych szkoleń) 

- materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika (notes, długopis, skrypt szkoleniowy na 

urządzeniu pendrive, komplet dla zawodowych fryzjerów do profesjonalnego użytku wysokiej 

jakości nożyczek - nożyczki klasyczne i nożyczki degażówki oraz komplet grzebieni) 

- przygotować testy kompetencji (wstępne i końcowe) 

- materiały dydaktyczne i eksploatacyjne do przeprowadzenia szkolenia (koło do koloryzacji, 

łopatka do koloryzacji, taśma transparentna do koloryzacji, folia samoprzylepna do koloryzacji, 

paski termiczne (pianki), pleksi do koloryzacji, pędzelki silikonowe, pędzelki piankowe, folia 

aluminiowa, grzebień do balejażu, farby do włosów trwałe, farby do włosów półtrwałe, farby 

rozjaśniające, rozjaśniacze do włosów (różne rodzaje),tonery do włosów (różne kolory), płukanki, 

olaplex, olejek TCA, oryginalna silver mask, oryginalna black mask, marsala wine mask, 

szampony tonujące - neutralizujące, w ilości wystarczającej do przeszkolenia 10 uczestników) 

- prowadzić dokumentację szkolenia (listy obecności, harmonogram, potwierdzenie odbioru 

materiałów szkoleniowych) na drukach przygotowanych przez Zamawiającego 

- wydać uczestnikom certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzający nabycie 

kwalifikacji/ kompetencji 

Zamawiający udostępni własne pracownie fryzjerskie w szkole na przeprowadzenie warsztatów. 

IV. Część: Szkolenia fryzjerskie realizowane w renomowanych salonach fryzjerskich - (12 godz. 

szkolenia,  4 grupy liczące po 4 osoby, łącznie 16 osób) 

Szkolenia realizowane w renomowanych salonach fryzjerskich w Białymstoku przez mistrzów 

fryzjerstwa. W programie pielęgnacja włosów i skóry głowy, dobór fryzury i koloru włosów dla 

klienta, strzyżenie i koloryzacja. Celem warsztatów jest poznanie nowoczesnych technik 

pielęgnacji włosów i doboru fryzur. 

Wykonawca ma zapewnić: 

- trenera prowadzącego zajęcia o wymaganiach (Prowadzący zajęcia posiada wykształcenie 

umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz min. 2 letnie doświadczenie w danej 

dziedzinie lub 300 godz. przeprowadzonych szkoleń) 

- materiały szkoleniowe (notes, długopis, skrypt szkoleniowy na urządzeniu pendrive dla każdego 

uczestnika) 

- przygotować testy kompetencji (wstępne i końcowe) 

- materiały dydaktyczne i eksploatacyjne do przeprowadzenia szkolenia (dla każdego uczestnika: 

profesjonalny lakier do włosów, maska do włosów, szampon, odżywka dwufazowa, lotion do 

włosów do stylizacji, olejek do włosów typu jedwab lub olejek arganowy) 

- prowadzić dokumentację szkolenia (listy obecności, harmonogram, potwierdzenie odbioru 

materiałów szkoleniowych) na drukach przygotowanych przez Zamawiającego 

- wydać uczestnikom certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzający nabycie 

kwalifikacji/ kompetencji 

Miejsce realizacji: salony fryzjerskie na terenie Białegostoku 

Godzina rozumiana jako godzina zegarowa tj. 45 minut zajęć dydaktycznych + 15 minut przerwy. 

Harmonogram zajęć ustala Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym.  

 



4 
 

2.4. Sposób przygotowania oferty: 

 Ofertę należy przygotować w języku polskim i złożyć we wskazanym terminie, korzystając z 

załączonego formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

 W kalkulacji należy podać koszt na godzinę. Należy podać ceny brutto. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania 

Ofertowego. 

 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca proszony jest o 

przedstawienie: 

o Wydruku KRS/ CEIDG 

o CV oraz dokumentacji potwierdzającej posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć 

(kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) tj. dyplomy i certyfikaty kadry 

prowadzącej zajęcia. 

o Załącznik 3 Wykaz zrealizowanych zamówień. 

2.5. Oferty częściowe 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Przy czym przez część zamówienia należy rozumieć 

realizację danej części lub kilku części zamówienia. Poszczególne części zamówienia opisane zostały w 

punkcie 2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie 

przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

2.6. Negocjacje ceny 

Dopuszcza się możliwość negocjacji. Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z Wykonawcą, który w 

trybie zapytania ofertowego złożył najlepszą ofertę w danej części. Negocjacje będą prowadzone tylko w 

sytuacji gdy najlepsza oferta przewyższa kwotę założoną w budżecie projektu przeznaczoną na ten 

przedmiot zamówienia. 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

3.1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu 

O udział w wykonaniu zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, osoby prawne, instytucje, które jednocześnie spełniającą warunki konieczne: 

 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonania 

działalności stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego, potwierdzone wpisem do KRS/CEIDG. 

 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje odpowiednim potencjałem 

organizacyjno-technicznym gwarantującym wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony jeżeli: 

o Wykonawca przedstawi CV kadry prowadzącej zajęcia wraz z certyfikatami/ dyplomami 

potwierdzający posiadanie wykształcenia umożliwiającego przeprowadzenie danego wsparcia 

oraz min. 2 letnie doświadczenie w danej dziedzinie lub 300 godz. przeprowadzonych szkoleń. 

o Wykonawca będzie dysponował min. 2 samodzielnymi stanowiskami pracy dla uczniów oraz 

zapleczem umożliwiającym uczniom swobodną pracę i obserwację pracy trenera. – Dotyczy 

jedynie Części IV zamówienia. 

 Posiada minimum 3 lata doświadczenia w realizacji szkoleń w danej dziedzinie. 

 Nie dopuszcza się możliwości powierzenia wykonania części lub całości zadań Wykonawcy osobom 

trzecim bez zgody i wiedzy Zamawiającego.  

3.2. Wykonawcy wykluczeni  

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między 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: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. KRYTERIA OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 3. na podstawie złożonego 

wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz zapisów w CV i formularzu ofertowym. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” - „nie 

spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w pkt 3.1 i 3.2 warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

Oferta niezawierająca wszystkich dokumentów wskazanych w pkt. 5 będzie podlegać odrzuceniu. 

5.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 

 Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2). 

 Wykaz zrealizowanych zamówień (Załącznik nr 3). 

 Wydruk KRS/ CEIDG oraz CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i 

kwalifikacje zawodowe kadry. 

6.  KRYTERIA OCENY OFERT 

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

Oceny – punkty zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.  

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

6.2.1. Oferowana cena brutto – 40%  
Zasady oceny kryterium "Cena". 

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: Najniższa oferowana cena brutto za osobę / 

Cena oferty badanej brutto x 40.                                              

Max. ilość punktów 40. 

Cenę należy określić jako proponowaną stawkę za osobę dla każdej części zamówienia odrębnie. 

6.2.2. Doświadczenie – 30% (max. 30 pkt.) 
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 30.  

Wykazanie doświadczenia w przeprowadzeniu zajęć w zakresie tożsamym względem zawartości 

merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Zapytania przeprowadzonego w okresie ostatnich 5 lat 

od terminu składania ofert – max 30 pkt. Wykonawca, który wykaże największą liczbę godzin 

otrzyma 30 pkt. pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, na podstawie wzoru liczba godzin z 

oferty badanej/ilość godzin z ofert Wykonawcy z największą ilością godzin x 30 punktów. 

Max. ilość punktów 30. 

6.2.3. Gotowość  do realizacji zajęć – 30% (max 30 pkt.) 
W kryterium „Gotowość” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres 

(liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy 

wezwania do zrealizowania zajęć, a dniem rozpoczęcia zajęć (przykładowo, jeżeli Wykonawca 

wskaże w ofercie okres 7 dni, to Zamawiający będzie uprawniony wyznaczyć termin zajęć 

najwcześniej na dzień wypadający 7 dni po przekazaniu Wykonawcy wezwania; w przypadku 

niezrealizowania zajęć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

każdorazowo karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto zamówienia). Każda następna  

oferta otrzyma proporcjonalnie mniej zgodnie ze wzorem: okres gotowości z najkrótszym terminem/  

okres o w ofercie badanej x 30 punktów.  

Max. ilość punktów 30. 

Łącznie maksymalnie można uzyskać 100 pkt.  
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6.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu 

punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów, w 

zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę Wykonawcy z większym doświadczeniem. 

7. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

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

elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia przyjmowania ofert. 

8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:  
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Stypułkowska, tel. (85) 742-41-51,  

faks (85) 742-41-51, e-mail m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl. 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Oferty należy składać faxem nr: (85)742-41-51, elektronicznie pod adresem: 

m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w 

Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221 w terminie najpóźniej do dnia 05.06.2019r., 

tj. do godz. 10:00. Decyduje data wpływu oferty w oryginale, e-maila, faxu lub przesyłki pocztowej. W 

przypadku składania ofert osobiście, ofertę należy złożyć w godzinach pracy biura tj. 7:30 - 15:30 w dni 

robocze od poniedziałku do piątku. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY  

10.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego 

przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści 

zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak 

również zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego. Jeżeli 

wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści 

ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

10.2. Z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa.  

10.3. Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt. 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość udzielenia 

dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówień 

dodatkowych związanych z zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami zawartymi w 

Wytycznych, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności. 

10.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych 

okolicznościach.  

10.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie 

bez podawania przyczyny swojej decyzji. 

10.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usług oraz ostatecznej liczby 

godzin zajęć/ liczby grup do zrealizowania.  

10.7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem 

nieważności. 

11. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 

3. Wykaz zrealizowanych zamówień. 

 

mailto:m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

 

 

………………………… 

    Pieczęć wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY  

do zapytania nr 2/BOF-EFS/2019 

 

Nazwa wykonawcy 
 

Adres wykonawcy 
 

Dane kontaktowe (tel, fax, e-mail)  

NIP/ PESEL 
 

 

Część I Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości - gra symulacyjna 

Cena Część I  Proponowana cena za osobę brutto ………………. zł  

Doświadczenie w prowadzeniu 

zajęć w okresie ostatnich 5 lat  
Liczba godzin ……………………......................................... 

Gotowość do realizacji zajęć 
Oświadczam, że wykazuję gotowość  do realizacji zajęć w terminie 

…………….. dni od zlecenia realizacji zajęć. 

Część II Warsztaty fryzjerskie - profesjonalna koloryzacja– nowoczesne techniki balejażu i upięcia 

Cena Część II  Proponowana cena za osobę brutto ………………. zł  

Doświadczenie w prowadzeniu 

zajęć w okresie ostatnich 5 lat  
Liczba godzin ……………………......................................... 

Gotowość do realizacji zajęć 
Oświadczam, że wykazuję gotowość  do realizacji zajęć w terminie 

…………….. dni od zlecenia realizacji zajęć. 

Część III Warsztaty fryzjerskie -- nowoczesne techniki strzyżenia i koloryzacji blond 

Cena Część III Proponowana cena za osobę brutto ………………. zł  

Doświadczenie w prowadzeniu 

zajęć w okresie ostatnich 5 lat  
Liczba godzin ……………………......................................... 

Gotowość do realizacji zajęć 
Oświadczam, że wykazuję gotowość  do realizacji zajęć w terminie 

…………….. dni od zlecenia realizacji zajęć. 

Część IV Szkolenia fryzjerskie realizowane w renomowanych salonach fryzjerskich 

Cena Część IV Proponowana cena za osobę brutto ………………. zł  

Doświadczenie w prowadzeniu 

zajęć w okresie ostatnich 5 lat  
Liczba godzin ……………………......................................... 

Gotowość do realizacji zajęć 
Oświadczam, że wykazuję gotowość  do realizacji zajęć w terminie 

…………….. dni od zlecenia realizacji zajęć. 

 



2 
 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 2/BOF-EFS/2019 oświadczam, że: 
1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem w pkt. 2 Zapytania 

ofertowego, 

2. Spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 3 Zapytania ofertowego. 
3. Akceptuję termin i warunki realizacji czynności opisanych w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie 

przetwarzania moich danych osobowych, który jest dostępny na stronie internetowej 

http://zdz.bialystok.pl/o-firmie/rodo.html. 

 

 

 

 

 

………….……………………         ……………………………………..  

(Miejscowość i data)               (Czytelny podpis) 



 

 

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym  

 

 

 

 

………………………………………………… 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO  

Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

Ja niżej podpisany/a 

…………………………………………………………………………...…………………………............... 

działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Białymstoku lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ZDZ w Białymstoku lub osobami wykonującymi w 

imieniu ZDZ w Białymstoku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:  

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 ……………… 

………………………………….                                                                                        

(czytelny podpis Wykonawcy) 

 



 

 

Załącznik 3 

 

 

 

………………………………………………… 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ 

 

Lp. TYTUŁ SZKOLENIA Okres realizacji od…do…  
Liczba godzin 

szkoleniowych 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

…    

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
………………………………………………………… 

Podpis oferenta/Podpis osoby 

upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy 


