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ZAPYTANIE OFERTOWE NR PDS/ANG/2018 

 
W związku z realizacją projektu „Język angielski przepustką do sukcesu.” nr RPSW.08.04.02-26-

0017/17, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 
Osi 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, 
Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych 
poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk zaprasza do złożenia oferty  
w zakresie zapewnienia podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami do nauki języka angielskiego na 
pełnym poziomie A. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk 
ul. Łukowa 18A/5 
93-410 Łódź  
NIP : 834 158 78 90 
REGON: 101314074 
 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami). Do niniejszego Zapytania 
Ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  zachowaniem 
zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020”. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

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

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami do 
nauki języka angielskiego na potrzeby kursów językowych na pełnym poziomie A, realizowanych w ramach 
projektu pn. „Język angielski przepustką do sukcesu.” nr RPSW.08.04.02-26-0017/17, realizowanego przez 
Zamawiającego na terenie województwa świętokrzyskiego. 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Zapewnienie podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami do nauki języka angielskiego na pełnym 

poziomie A zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.  

2. Szczegółowy opis:  



 

Podręcznik wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami do nauki języka angielskiego na pełnym poziomie A - w 
wymiarze 60 godzin lekcyjnych (45 minut) na poziomie A1 oraz 60 godzin lekcyjnych (45 minut) na poziomie 
A2. 
Łącznie 360 kompletów. Przez komplet rozumie się podręcznik wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami dla osoby 
dorosłej, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego; 
Podręczniki oraz ćwiczenia muszą być nowe i nieużywane, wolne od wad i usterek. 
 
3. Termin realizacji zamówienia: październik 2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia 
okresu realizacji zamówienia.  
4. Przedmiot zamówienia określa kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV: 22110000-4 Drukowane 
książki). 
5. Doręczenie podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami odbędzie pod wskazany adres przez 
Zamawiającego na terenie województwa świętokrzyskiego, każdorazowo na koszt własny Wykonawcy.  
6. Zamówienia, a co za tym idzie zakup i dostawa, odbywać się będą zgodnie z zapotrzebowaniem 
Zamawiającego. Wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podręczniki wraz z kompatybilnymi 
ćwiczeniami w ilości wskazanej przez Zamawiającego pod adres wskazany przez Zamawiającego na terenie 
województwa świętokrzyskiego w terminie gotowości do realizacji zamówienia wskazanym przez Wykonawcę 
w Ofercie.  
7. Wykonawca oświadcza, iż zapewni i dostarczy na koszt własny dla lektora każdej z grup (przez grupę 
rozumie się 12 osób na danym poziomie, uczących się zgodnie z ustalonym harmonogramem dla danej 
grupy) zestaw lektorski: książka nauczyciela (wraz z płytą CD) kompatybilna z zestawem dla  Uczestników.  
8. Po stronie Wykonawcy należy właściwe oznakowanie (np. poprzez naklejki) poszczególnymi logotypami, 
podręcznika oraz ćwiczeń dla każdego z Uczestników zgodnie z wytycznymi, publikowanymi na stronie: 
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-
umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW 
 
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniających łącznie następujące warunki 
(niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania): 

 
1. Potencjał finansowy: 

 
Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
 
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunków będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę razem z Formularzem ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do 
Zapytania Ofertowego.  
 

2. 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 przygotowaniem i 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.  
 



 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do 
Zapytania Ofertowego. 

 

3. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania (dokładny opis w punkcie V 
„Wykluczenia” poniżej). 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do 
Zapytania Ofertowego. 

 
4. Nie zalegają z uiszczeniem podatków. 

                      
W związku z powyższym należy przedłożyć wraz z ofertą poświadczone za zgodność z oryginałem: 

 aktualne na czas składania oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością 
podatków (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty). 

 
Weryfikacja spełniania warunku: przedłożone zaświadczenie przez Wykonawcę poświadczone za zgodność                          
z oryginałem. 
 
V. WYKLUCZENIA 

W procedurze nie mogą brać udziału podmioty, które należą do kategorii Wykonawców wykluczonych  
z postępowania, tj.: 

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 

b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 
majątku upadłego; 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) Osób fizycznych lub wykonawców, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu 
(spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) 
albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

e) Złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

f) Nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do 
Zapytania Ofertowego. 



 

 

VI.  WADIUM  

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium (wniesionego w pieniądzu) w wysokości 
1600,00 zł (słownie:  jeden tysiąc sześćset złotych 00/100). 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium należy  
załączyć do oferty. 

3. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
02 1950 0001 2006 0225 0003 0002 prowadzony przez Idea Bank S.A. z dopiskiem w tytule wpłaty:  
„Wadium – podręczniki językowe - Zapytanie nr PDS/ANG/2018”. 

4. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy                                  
z wyłonionym Wykonawcą. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub uchyla 
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 

6. Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane,  w terminie 
związania ofertą. 

 

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące 
kryteria: 
 

1. Cena - max 60 pkt. - waga 60 %; 
2. Gotowość do realizacji zamówienia – max. 40 pkt. – waga 40%. 

 
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów: 

 

1. Kryterium „Cena” – max. 60 pkt., ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu 
następującego wzoru:  

Liczba punktów dla badanej  oferty = (najniższa łączna wartość oferty brutto x60)/ łączna wartość brutto 
oferty ocenianej 
 

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu 

zamówienia. W cenę oferty należy wliczyć: wartość przedmiotu zamówienia, obowiązujący podatek od 

towarów i usług, koszt dostarczenia podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami na adres wskazany 

przez Zamawiającego. Cena podana przez Wykonawcę za przedmiot zamówienia jest obowiązująca przez 

okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio 
niższą ilość punktów. Wartość liczona do dwóch miejsc po przecinku.  

Weryfikacja kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowił przedłożony przez Wykonawcę 
Formularz Ofertowy stanowiący  Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

 

2.Kryterium „Gotowość do realizacji zamówienia” – max. 40 pkt. – oznacza okres liczony w dniach pomiędzy 
dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do realizacji przedmiotu 
zamówienia (tj. zgłoszenia zapotrzebowania dla danej grupy szkoleniowej), a dniem rozpoczęcia jego 
realizacji (dniem dostarczenia podręczników i ćwiczeń na wskazany adres) przy czym okres ten nie może być 
dłuższy niż 6 dni roboczych. 

 



 

Ofertą najkorzystniejszą w ramach zamówienia będzie oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony  
w dniach roboczych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo 
wezwania do realizacji przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji (przykładowo, jeżeli 
Wykonawca wskaże w ofercie okres 6 dni, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć 
Wykonawcy termin i miejsce realizacji zamówienia najpóźniej na 6 dni roboczych przed tym terminem). 
Zamawiający informuje, że najdłuższy dopuszczalny okres gotowości to 6 dni. W sytuacji, gdy Wykonawca 
nie poda w ofercie terminu, przyjmuje się, że oferuje wykonanie zamówienia w najdłuższym 
dopuszczalnym terminie – 6 dni (roboczych).  
Uwaga: ocenie będzie podlegać oferta, w której czas gotowości do realizacji nie będzie dłuższy niż 6 dni 
roboczych. Oferty zawierające czas gotowości do realizacji dłuższy niż 6 dni podlegać będą odrzuceniu 
jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego. 
 

W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca zapłaci 
każdorazowo karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto danego  zamówienia, za każdy dzień roboczy 
opóźnienia. 
 

Liczba punktów w kryterium:  „Gotowość do  realizacji zamówienia” zostanie  przyznana w ramach  

zamówienia zgodnie z poniższym wzorem: 

 

Liczba punktów dla badanej oferty = (najmniejsza liczba dni wskazana w ofertach x40) / liczba dni 
wskazana w badanej ofercie 

Liczba punktów oferty zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

Weryfikacja kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 3 
do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie  o  Gotowości do realizacji zamówienia. 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Oferenta 
stanowiąca sumę punktów otrzymanych łącznie ze wszystkich kryteriów. 

 

VIII. ODRZUCENIE OFERTY 

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego; 

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w 

postępowaniu; 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje; 

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; 

e) Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w części IX; 

f) Złożył ofertę po terminie wskazanym w  części IX; 

g) Nie wniósł wadium opisanego w części VI. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej 
ceny za realizację przedmiotu zamówienia: jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa  



 

o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający 
w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się 
do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.  

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do 
tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że 
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują środki 
ochrony prawnej. 

4. Decyzja Zmawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

 

IX. SPOSÓB PPRZYGOTOWANIA OFERTY:  
 
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być 
złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania). 
 
2. Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty: 

a) Formularz oświadczeń o braku powiązań, stanowiący integralną część zapytania ofertowego 
(Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania); 

b) Oświadczenie o gotowości do realizacji zamówienia, stanowiące integralną część zapytania 
ofertowego (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania); 

c) Aktualne na czas składania oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu  
z płatnością podatków (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia ofert), kopia 
potwierdzona „za zgodność z oryginałem”; 

d)  Potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w treści niniejszego Zapytania Ofertowego. 

3. Oferent składa ofertę w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan 
dokumentacji - sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym, w tym pkt. 4 poniżej - w formacie 
PDF.  

4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte/złączone, zaś oferta podpisana 
przez Wykonawcę. 

5. Oferty powinny zostać dostarczone: 

a) osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:  

Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk, ul. Łukowa 18A/5, 93-410 Łódź 

z dopiskiem na kopercie: „Oferta – podręczniki językowe  RPSW.08.04.02-26-0017/17” 

lub 

b) drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: 
wnioski@tag-consulting.pl - w temacie wiadomości e-mail należy wpisać:  
„Oferta – podręczniki językowe  - RPSW.08.04.02-26-0017/17” 

Termin złożenia oferty: 28.09.2018 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego). 

6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent. 

7. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną 
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje 
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Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą 
efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta. 

9. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym,                            
Robert Tomczyk nr tel.: 501 398 278 lub e-mail : wnioski@tag-consulting.pl 
 
X. INFORMACJE DODATKOWE: 
 
1. Dokładne miejsce i termin dostarczenia podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami na pełen 

poziom A z języka angielskiego zostanie ustalony z Zamawiającym, zgodnie z zadeklarowaną przez 
Wykonawcę gotowością  do realizacji zamówienia, wskazaną przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 do 
Zapytania Ofertowego. 

2. Oferent akceptuje, że terminowa zapłata za zrealizowane zamówienia uzależniona jest od posiadania 
przez Zamawiającego środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu, 
pochodzących z dotacji na realizację projektu. W związku z tym Oferent oświadcza, że w przypadku 
opóźnień z zapłatą za zrealizowanie usługi nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń. 

3. Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 

5. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną 
najwyższą liczbę punktów. 

6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za 
cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 
konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 30% 
wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą, na zamówienie polegające na 
powtórzeniu podobnych zamówień realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia określonego                       
w niniejszym zapytaniu ofertowym, na warunkach określonych w Umowie zawartej z Wykonawcą.  

8. Zamawiający informuje, a Oferent, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. 
następujące zapisy: 

- w przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca    zapłaci 
każdorazowo karę umowną w wysokości 10% wartości brutto danego zamówienia (dla danej,   wskazanej 
grupy), za każdy  dzień roboczy opóźnienia, 
- w przypadku niedostarczenia zestawów lektorskich o których mowa w pkt.III, niniejszego zapytania 
Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 10% wartości brutto danego zamówienia 
(dla danej, wskazanej grupy), za każdy niedostarczony zestaw lektorski, 
- w przypadku nieoznaczenia lub niewłaściwego oznakowania podręczników oraz ćwiczeń Uczestników 
zgodnie z  pkt. III, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w  wysokości do 100% wartości 
danego zamówienia proporcjonalnie do ilości nieoznakowanych lub błędnie oznakowanych 
podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami (dla danej, wskazanej grupy), 

- przewidujące karę umowną do wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku 
nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  
- zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy; 
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- zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych (odszkodowanie uzupełniające); 
- zastrzegające możliwość niezwłocznego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym 
m.in.: stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, opóźnienia, w realizacji przedmiotu 
umowy. 

9.  Zamawiający informuje, że płatność uzależniona będzie 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. Jednakże w każdym przypadku 
decyzja o wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego.  

11. Zamawiający informuje, a Oferent, który składa ofertę akceptuje, iż w umowie o realizację zamówienia 
znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 
a) Terminu realizacji umowy; 

b) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony 
jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego transzy dofinansowania projektu); 

c) Ostatecznej wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wartości zamówienia 
(zmniejszenia), wynikającej z dostosowania proporcji w zakresie zakupionych kompletów (podręcznik + 
ćwiczenia) do nauki języka angielskiego opisanych w przedmiocie zamówienia do faktycznej liczby 
zrekrutowanych osób. W przypadku zmiany ostatecznej liczby zamówionych kompletów, obowiązywać 
będzie cena jednostkowa wskazana w Formularzu Ofertowym dla jednego kompletu  oraz faktyczna ilość 
zakupionych kompletów.   

Zmiana (zmniejszenie) ostatecznej liczby zamówionych kompletów nastąpi tylko w przypadku 
zrekrutowania osób w liczbie mniejszej niż opisana w przedmiocie zamówienia, w stopniu nie 
większym niż 10% wartości zamówienia. 

d) Zamawiający zastrzega możliwość wymiany pakietów po 12 kompletów (podręczników wraz  
z kompatybilnymi ćwiczeniami), w systemie komplet za komplet w sytuacji zmiany poziomu nauki języka 
max. o 36 kompletów. Zmiana może dotyczyć jedynie zmiany kompletów do nauki języka angielskiego  
z poziomu A na poziom B dla max 36 osób (max. 36 kompletów). Przy czym obowiązującą będzie cena 
jednostkowa brutto wskazana przez Wykonawcę w treści Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy.    

Warunkiem dokonania zmian wskazanych w punkcie X: 11 a - d jest przekazane drogą e-mail przez 
Zamawiającego informacji do Wykonawcy o planowanych zmianach. Adresy e-mail do kontaktów między 
Zamawiającym, a Wykonawcą zostaną ujęte w umowie na wykonanie usługi.   

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art.13 ust. 1, ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych Oferenta/Wykonawcy jest:  
TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk, ul. Łukowa 18A/5, 93-410 Łódź 
kontakt z za pomocą skrzynki mailowej: biuro@tag-consulting.pl  
kontakt pisemny na adres: ul. Łukowa 18A/5, 93-410 Łódź 
2. Dane osobowe Oferenta/Wykonawcy przetwarzane będą: 
a) w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy na zakup 
podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami na pełnym poziomie A dla uczestników projektu: „Język 
angielski przepustką do sukcesu.”, nr umowy RPSW.08.04.02-26-0017/17 - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
b) w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego,  ciążącego  na  Administratorze,  określonego  w szczególności 
w  ustawie z dnia 11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 



 

w perspektywie finansowej 2014-2010 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. Zm.), oraz Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014 – 2010.– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  
a w przypadku wyboru oferty także: 
c)  w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
 RODO, 
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, 
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy- podstawą prawną tego przetwarzania 
art. 6 ust. 1 lit f) RODO, 
3.Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania oraz 
realizacji umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana odpowiednio do czasu zakończenia 
postępowania i upływu obowiązywania/rozwiązania umowy. 
4.Dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po upływie 
obowiązywania/rozwiązaniu umowy z Wykonawcą którego oferta została wybrana, w celu realizacji przez 
Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 
c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. 
5.Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów 
księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, 
transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 
6. Dane osobowe Oferentów oraz Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu,  
o którym mowa w pkt. 2 pkt. b) do czasu przedawnienia  roszczeń wynikających z obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego  
z przepisów prawa. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w ust. 2 pkt. d)  do czasu przedawnienia  roszczeń 
wynikających z Umowy.  
8. Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom 
zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, 
windykacyjnej, audytu, ewaluacji a także organom administracji publicznej, podmiotom uprawnionym do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.   
9. Oferent/ Wykonawca  posiada  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  
ich sprostowania*, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania**.  
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
12. Oferent/Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
uznaniem oferty za nie ważną. 
 
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym.  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

 
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy; 
Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń; 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o gotowości do realizacji zamówienia. 


