
Choszczno, 14 września 2017 r.
POWIAT CHOSZCZEŃSKI /
Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie im. Noblistów Polskich
ul. Polna 5 

73-200 Choszczno

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579, tj.)  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot
zamówienia:

1. ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT CHOSZCZEŃSKI/
Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie
ul. Polna 5 

73-200 Choszczno

2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

1. Siedziba Zamawiającego

2. Strona internetowa Zamawiającego: www.zs2choszczno.pl, 

3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Postępowanie  prowadzone  jest  w  formie  zapytania  ofertowego  z  zachowaniem  zasad
konkurencyjności,  na  podstawie  wewnętrznego  Regulaminu  udzielania  zamówień,  zgodnie  
z zasadą konkurencyjności  określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Doposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół
Nr  2  w  Choszcznie  -  kurs  spawacza,  w ramach  projektu  pt.  „Nowe  kwalifikacje  szansą  na
lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  na  lata
2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz
uczniów  uczestniczących  w  kształceniu  zawodowym  i  osób  dorosłych  uczestniczących  w
pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do 28 września 2017 r.
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5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot  zamówienia podzielony został  na 2 części.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych. Oferty składane na poszczególne części oceniane będą oddzielnie i wybierani będą
wykonawcy, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę na daną część.

Wskazanie materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie

przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych

lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych  spełniających  te  same  parametry

techniczne  i  jakościowe jak  wskazane  w opisie  przedmiotu  zamówienia.  Wszystkie  materiały

objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt

nie  może  być  wcześniej  używana.   Zamawiający  wymaga  udzielenia  przez  wybranego

Wykonawcę  minimum 36 miesięcznej  gwarancji  na  dostarczony sprzęt  wg.  opisu  przedmiotu

zamówienia licząc od dnia dostarczenia sprzętu.

Część I

Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa   sprzętu i akcesorii spawalniczych oraz

materiałów do ćwiczeń i wykonywania próbek spawalniczych: 

Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość 

Spawarka do spawania 
metodą TIG

Parametry minimalne :

uchwyt 4m , 199A DC@35% , 1 – 230V , możliwość 
zasilania z agregatu prądotwórczego 
półautomatyczne spawanie impulsowe , spawanie 
MMA prądem stałym różnymi typami elektrod , 
kontrola narastania i opadania prądu , praca w 
trybie 2takt/4takt , Pewne

 zajarzenie łuku od 5 A Kontrola czasu przed-gazu i 
po-gazu , minilog, Prąd spawania (A)/ Sprawność 
(%): minimum 200A/25% , technologia PFC, 
gwarancja producenta 2 lata, możliwość zdalnego 
sterowania (opcjonalnie), wyświetlacz,

waga minimum 14 , elektronika specjalnie 
zabezpieczona przed kurzem (InsideCoating); 
wykonane wg EN 60974-1, znak CE, symbol S, klasa 
ochrony IP23 ,

2 szt

półpółautomat spawalniczy do Napięcie zasilania 400v ,  Kabel masy  minimum 35 1 szt
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spawania metodą MIG/MAG mm² - 5 m , Wąż gazu osłonowego 1,5 m , FE 32  
3,5 m uchwyt MIG chłodzony gazem  prąd 
spawania , minimum 20-320A,Podajnik 4-rolki z 
płynną regulacją  szybkości , oświetlenie komory 
szpuli , wskaźnik serwisu , masa 44 kg , , 
320A@35% 190A@100% , podgrzewanie 
materiału , funkcja Circleart , wskaźnik 
serwisowy , praca 2T/4T, uchwyt spawalniczy 
dedykowany , silnik podajnika sterowany 
cyfrowo ,Zakres spawanych elektrod: 0,8-3,2

Zgrzewarka  punktowa  do blach Zgrzewarka do blach klasy Dalex-werke Klasa 
odporności minimalna IP21S  , minimalna regulacja
czasu punktowania  0,03-2,5 s /99s/ , podstawa 
jezdna , regulacja płynna ,

1 szt

Giętarka Masa z podstawą min 286 kg , kąt gięcia minimum  
135 stopni Wymiary minimum : 1440x620x1270, 
możliwość gięcia blach minimum 1020 mm , 
grubość giętej blachy do 2,5mm , 

1 szt

Gazy techniczne Argon 88%+12% CO2 , butla minimum 40 l 3 szt

Gazy techniczne Argon 100% butla minimum 30 l 3 szt

Reduktor butlowy do MIG/MAG Reduktor butlowy do MIG/MAG , pasujący do ww 
spawarki

2 szt

Reduktor butlowy do TIG Reduktor butlowy do TIG , pasujący do ww 
spawarki

2 szt

Drut spawalniczy do MAG Drut spawalniczy do MAG opakowanie 25 kg Drut 
jest zgodny z normą PN-EN ISO 14341-A: G3 Si1

3 opakowania

Drut spawalniczy do MIG Drut spawalniczy do MIG opakowanie 25 kg Drut 
jest zgodny z normą PN-EN ISO 14341-A

1 opakowanie

Końcówki prądowe Końcówki prądowe do MAG 20 szt

Dysze gazowe DYSZA GAZ. M-25 STOZK. 15X57 MOST 20 szt

Elektroda wolframowa Elektroda wolframowa nietopliwa do TIG , 
nietopliwa , 2mm , paczka 20 szt

1 opakowanie

Drut spawalniczy do TIG Drutu do spawania metodą TIG, do spawania 
niskowęglowych stali konstrukcyjnych, pręty 

1 opakowanie
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są pomiedziowane, długość: 1000mm, Średni-
ca: pasująca do średnicy elektrody, paczka 20 
szt

Zestaw materiałów 
spawalniczyczych

Profil aluminiowy 25x25 x1,5 x 50 m , 

kątownik  aluminiowy  30x30x1,5  x50m  ,  rura
aluminiowa fi 25 x 10 m  , 

blacha aluminiowa 2,0 x 10 m2 ,   

ceownik aluminiowy 25x15x2 x 50 m , 

blacha stalowa min 1,5mm x 300 kg , 

rura cienkościenna fi 30 ,  100 m , 

profil kątowy 30x30x1,5 x 300 kg   

4 komplety

Rękawice spawalnicze Rękawice spawalnicze do pracy z TIG. Wykonane z 
wysokiej jakości miękkiej koziej skóry, dającej dobrą 
chwytność potrzebną
w tej metodzie spawania. Obszywane Kevlarem. 
Mankiet  z miękkiej dwoiny bydlęcej. Kategoria: II. 
Materiał: lico
kozie i dwoina bydlęca. Standardy: EN 388, 407, 
12477

20 szt

Ubranie robocze – fartuch dla 
spawacza

fartuch trudnopalny quench 311 R52 , lub o 
podobnych parametrach Certyfikowane ubranie
spawalnicze (PN-EN 11611, PN-EN 11612).
Klamra regulacyjna na szyi. Pasek z dwoiny z
plastikową klamrą

20 szt

Przyłbica spawalnicza Wyposażenie: Filtr
automatyczny SQ913 z 3 letnią gwarancją. Płynna 
regulacja zaciemnienia od 9 do 13 DIN. Płynna 
regulacja czułości filtra.
Dostępna wersja z systemem przepływu powietrza 
Clean-air® Basic Dual Flow. Płynna regulacja 
czułości filtra

 8 szt

Dostarczone  akcesoria  spawalnicze  muszą  odpowiadać  standardom  dostarczonych

spawarek. 

Druty spawalnicze i końcówki prądowe powinny mieć pasujące do siebie średnice oraz

powinny być dostosowane do dostarczonych spawarek.
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Część  II

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  i  dostawa  laptopa  z  systemem  operacyjnym  i

oprogramowaniem użytkowym

Atrybut Sposób określenia

Przekątna ekranu Nie mniej niż: 15,6’’

Rozdzielczość ekranu
Nie mniej niż 1920 x 1080 / Full HD

Powłoka Błyszcząca

Procesor - wydajność 
obliczeniowa 

Procesor powinien osiągać w teście wydajności CPU Benchmark minimum 1,889  
punktów, http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html  .

Ilość rdzeni  Nie mniej niż: 2 (i5)

Rozmiar pamięci (RAM) Nie mniej niż: 8 GB

Pojemność dysku HD Nie mniej niż: 1 TB

Rodzaj dysku SSD

Karta graficzna Karta graficzna powinna osiągać w teście wydajności CPU Benchmark minimum 388 
punktów, https://www.videocardbenchmark.net/midlow_range_gpus.html

Wyjście karty grafiki 1 x wyjście HDMI

Czytnik kart SD, MMC

Napęd optyczny DVD +/- RW

Komunikacja Co najmniej LAN 100 Mbps, bluetooth, Wi-Fi 802.11ac

Interfejsy
1 x USB, 1 x USB 3.0 lub wyższe

Bateria 4 ogniwowa litowo-jonowa, czas pracy co najmniej 4 godziny

Dodatkowe

Wymiary

Torba na notebooka, mysz, klawiatura numeryczna,
 Nie mniej niż: szer. 378 mm x gł. 262 mm x wys. 229 mm

 

System operacyjny

Przeinstalowany fabrycznie lub na płycie DVD w polskiej wersji językowej, 64-bitowy 
zawierający:
1. polską wersję językową,
2.  możliwość  instalacji  i  poprawnego działania  oprogramowania  dostępnego w ramach
posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016
oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows,
3.  możliwość  instalacji  i  poprawnego  działania  aplikacji  wykorzystywanych  przez
Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych
(drukarek, skanerów, kser),
4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez
dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,
5.  możliwość  zdalnej,  automatycznej  instalacji,  konfiguracji,  administrowania  oraz
aktualizowania systemu,
6.  możliwość  automatycznego  zbudowania  obrazu  systemu wraz  z  aplikacjami.  Obraz
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systemu  służyć  ma  do  automatycznego  upowszechniania  systemu  operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową,
7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,
8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,
9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,
10. możliwość udostępniania plików i drukarek,
11.  możliwość  blokowania  lub  dopuszczenia  dowolnych  urządzeń  peryferyjnych  za
pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),
12.  zapewnienie  wsparcia  dla większości  powszechnie  używanych  urządzeń (drukarek,
urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,
13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,
15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,
16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,
17. możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii
przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,
18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,
19.  licencja  na  system  operacyjny  musi  być  nieograniczona  w  czasie,  pozwalać  na
wielokrotne  instalowanie  systemu  na  oferowanym  sprzęcie  bez  konieczności
kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,
20.  oprogramowanie  powinno  posiadać  certyfikat  autentyczności  lub  unikalny  kod
aktywacyjny,
21. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości  instalacji  dodatkowych narzędzi
emulujących działanie systemów.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innego systemu operacyjnego, Wykonawca
jest  zobowiązany  do  pokrycia  wszelkich  możliwych  kosztów,  wymaganych  w  czasie
wdrożenia  oferowanego  rozwiązania,  w  szczególności  związanych  z  dostosowaniem
infrastruktury  informatycznej,  oprogramowania  nią  zarządzającego,  systemowego  i
narzędziowego  (licencje,  wdrożenie),  serwisu  gwarancyjnego  oraz  kosztów
certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania

Pakiet Office Pakiet  oprogramowania  biurowego  w  polskiej  wersji  językowej,  do  użytku
edukacyjnego minimalna zawartość:
- edytor tekstu
- arkusz kalkulacyjny
- program do tworzenia prezentacji
- program do obsługi klienta poczty kompatybilny z pakietem Microsoft Office;
Umożliwiający:
otwieranie dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Word 2013, MS
Excel 2013, MS Power Point 2013, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Power
Point 2010, MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Power Point 2007.
 W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz
ich  treść  bez  utraty  jakichkolwiek  ich  parametrów  i  cech  użytkowych
(korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze itp.)
czy też konieczności dodatkowej edycji ze strony użytkownika dostarczony pakiet
musi  zapewniać  możliwość  modyfikacji  plików  utworzonych  za  pomocą  ww.
programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy pomocy
programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku, w przypadku programu do
obsługi  poczty  e-mail  możliwość  bezproblemowego  zaimportowania  /
wyeksportowania  wszystkich  danych  (wiadomości  e-mail,  wpisy  kalendarza,
zadania,  kontakty,   reguły wiadomości)  z i do używanych przez Zamawiającego
programów Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2017, możliwość automatycznego
odzyskiwania  dokumentów  w  wypadku  odcięcia  dopływu  prądu,  całkowicie
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zlokalizowany  w  języku  polskim  system  komunikatów  i  podręcznej  pomocy
technicznej w pakiecie 

Ponadto w ramach realizacji zmówienia:

a) Wykonawca  zapewni  Zamawiającemu  kompleksową  obsługę,  przy  zachowaniu

maksimum  staranności  i  fachowości  we  wszystkich  czynnościach  związanych  

z doradztwem, dostawą, instalacją i serwisem.

b) Wykonawca dostarczy przedmiot dostawy do dnia 28 września 2017 r.  na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

c) Przedmiot  umowy należy dostarczyć  na Warsztaty  Szkolne  Zespołu Szkół  Nr 2,    w

Choszcznie,  po umówieniu terminu dostawy z przedstawicielem zamawiającego.

d) Wykonawca zapewnia, że dostarczony asortyment będący przedmiotem zamówienia jest

fabrycznie nowy oraz posiada stosowne świadectwa, certyfikaty lub aprobaty techniczne,

wymagane dla wyrobów dopuszczonych do obrotu,

e) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1. przekazania  Zamawiającemu  szczegółowych  instrukcji  obsługi  i  konserwacji  dla

każdego dostarczonego sprzętu, wszystkie instrukcje powinny być napisane w języku

polskim,

2. udzielenie serwisu gwarancyjnego na okres 36 miesięcy.

FNAZWA I KODY OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ:

KOD CPV: 

42662000 – sprzęt spawalniczy,

30213100-6- komputery przenośne

6. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia;
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2) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców nie spełniających warunków udziału
w postępowaniu.

7. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Cena-100%

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną 
czytelność jej treści. 

2. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę

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

9. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły:

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, 

73- 200 Choszczno, ul. Polna 5 

koperta z dopiskiem

Wykonawca

Doposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie – kurs spawacza w ramach
projektu  pt.  „Nowe kwalifikacje  szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego  ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  na  lata  2014-2020,  Działanie  8.6.
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w  kształceniu  zawodowym  i  osób  dorosłych  uczestniczących  w  pozaszkolnych  formach
kształcenia zawodowego.

Z dopiskiem: Część ….

,, Nie otwierać przed dniem 22 września 2017 r. godz. 10:30’’

Ofertę należy złożyć do dnia 22 września 2017 r. do godz. 10.30

10. OSOBY DO KONTAKTÓW:
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Osoba  upoważnioną  ze  strony  Zamawiającego  do  kontaktu  z  Wykonawcami  jest  
Pan Janusz Solski – Kierownik Warsztatów : tel: 661 596 635, mail szkoły: sekretariatch@vp.pl  , 

   

 11.  PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY:

Zamawiający przewiduje następujące zmiany: 
a)  zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych,

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację przedmiotu zamówienia, 
b) konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie  następstwem  zmian  wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż  Wykonawca  stroną,  w tym instytucjami
nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

c) konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie  następstwem  zmian  wytycznych  dotyczących
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego lub wytycznych
i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, 

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób 
a  zmiana  będzie  umożliwiać  usunięcie  rozbieżności  i  doprecyzowanie  umowy  w  celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

12. UWAGI KOŃCOWE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności  nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert.  Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej. 

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  sprawdzania  w  toku  oceny  ofert  wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

4. Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  Oferentów,  którzy  złożą  ofertę  niezgodną  z  prawdą
(poświadczą nieprawdziwe informacje). 

5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

6. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty
przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww.
projektu  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  negocjacji  z  Wykonawcami,  którzy  nie  zostali
wykluczeni  z  postępowania.  Na  wypadek  takiej  sytuacji  Zamawiający zastrzega sobie  prawo
ustalenia dodatkowych kryteriów oceny. 

7. Ostateczny wybór oferentów, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu
ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 

8. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. 
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9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 

10. Oferenci  uczestniczą  w  postępowaniu  ofertowym  na  własne  ryzyko  i  koszt,  nie
przysługują  im żadne  roszczenia  z  tytułu  odstąpienia  przez  Zamawiającego od  postępowania
ofertowego. 

11. Ocena  zgodności  ofert  z  wymaganiami  Zamawiającego  przeprowadzona  zostanie  na
podstawie  analizy  dokumentów  i  materiałów,  jakie  Oferent  zawarł  w  swej  ofercie.  Ocenie
podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

14. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów
wymaganych od Oferenta. 

15. Oferenci,  których  oferta  zostanie  wybrana,  zostaną  poinformowani  pisemnie  lub
telefonicznie.  

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,
jeżeli  oferent,  którego oferta  zostanie  wybrana  jako najkorzystniejsza,  uchyli  się od zawarcia
umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 

18. W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  zamówienie  nie  może  być  udzielone  podmiotom
powiązanym  z  Zamawiającym  osobowo  lub  kapitałowo.  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:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim,  stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Dodatkowo  informujemy,  iż  wybrany  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzenia
innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych 
ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  tym  
w szczególności: umożliwienie Instytucji Zarządzającej (Województwem Zachodniopomorskim)
i  innym  upoważnionym  przez  Instytucję  Zarządzającą   instytucjom wglądu  do  dokumentów
związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych. 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3,
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4. Projekt umowy- załącznik nr 4 i 5,
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