
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/SRT/2021 z dnia 08.09.2021r.

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. 2019 

poz.2019)

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawa i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) wyposażenia 

pracowni ogrodniczej dla szkół Fundacji Educare et Servire

z zastosowaniem zasad rozeznania rynku

dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Szkoła Rozwoju Talentów” (nr 

RPPK.09.04.00-18-0025/20-00), zwanego dalej „Projektem”. Projekt jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Działania 9.4 Poprawa jakości szkolenia zawodowego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z WYTYCZNYMI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 

REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 

2014-2020 W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW 

EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH oraz zapisami Umowy o dofinansowanie zawartej między EDUCARE ET SERVIRE 

Fundacją Antoniego Kamińskiego, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:

1.1. pocztą email na adres azawierucha@educare.pl w formie podpisanych skanów lub

1.2. pocztą na adres: Educare et Servire 39-200 Dębica, ul. Krakowska 25 lub

1.3. osobiście do sekretariatu Fundacji: Educare et Servire 39-200 Dębica, ul. Krakowska 25

2. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, o terminie złożenia oferty decyduje data 

jej wpływu do Zamawiającego.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2021 r. o godzinie 16.00

4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia na adres 

e-mail: azawierucha@educare.pl.

6. Gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferentów dokumentów jest niepełna, lub zawiera 

nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może 
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zwrócić się do Oferentów o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w 

wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od 

terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki 

pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z oferentem, który przedstawi 

najkorzystniejszą ofertę w świetle określonych w przedmiotowym zapytaniu kryteriów.

9. Złożona oferta powinna zawierać dopisek: Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 9/SRT/2021 

z dnia 08.09.2021r.

10.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 

ustawowymi oraz przepisami prawa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej 

podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku 

ustanowienia pełnomocnika – należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y 

wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienie dotyczy oraz 

jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności 

prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e [w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem]. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia   Agnieszka Zawierucha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia  +48 662 095 081

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) wyposażenia pracowni ogrodniczej dla szkół 
Fundacji Educare et Servire

2. Okres wykonywania zadania: 30 dni od dnia podpisania umowy

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Szczegółowy opis produktu Ilość
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• Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty – sprzęt był fabrycznie nowy, wolny od wad.

• Dostarczony towar musi posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, być 

zgodny z katalogiem KOWEiZU i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym 

prawem.

• Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia 

minimalne wymagania techniczne określone w specyfikacji wyposażenia w zamówieniu.

1 Dmuchawa odkurzacz liści 
(spalinowa)

silnik spalinowy, 2-suwowy, pojemność skokowa ok: 27,6cm3, 
automatyczne ssanie, poziom hałasu max 109 dB, poj. Worka 
odkurzacza ok 55l,  wydajność turbiny ok. 10,2m3/min

2

2 Zamiatarka 
(akumulatorowa)

wraz ze szczotką boczną, szerokość ze szczotką boczna min. 
680mm, wydajność powierzchniowa 2400m2/h, obudowa z tworzywa 
sztucznego, zbiornik zanieczyszczeń ok 20l

1

3 Kosiarka spalinowa

pojemność skokowa min. 163cm3, obroty silnika min 2800rpm, 
rozrusznik ręczny, pojemność zbiornika paliwa min 1l, napęd na tylne 
koła, regulowana kierownica, zakres wysokości koszenia ok. 
27-90mm, hybrydowy kosz ze wskaźnikiem napełnienia,

1

5 Taczka ogrodowa 
dwukołowa 300l

duża xxl, na kołach pompowanych, z bieżnikiem zapewniającym 
doskonałą przyczepność do podłoża, antypoślizgowe uchwyty, 
grubość misy ok. 4mm, stalowa konstrukcja

2

6 Aerator wertykulator 
spalinowy, Areator

moc 4,8kW/6,5KM, 4suwowy silnik, poj. Silnika min 196cm3, obrotny 
silnika min: 3600/min, stalowa-emaliowana obudowa korpusu, poj. 
Zbiornika paliwa ok 3,6l, waga max 35kg

1

7
Draper zestaw narzędzi 
ogrodniczych z wózkiem 
8elementów

stalowe narzędzia, m.in.. Nożyce do żywopłotu, trymer do krzewów, 
piła łańcuchowa do przycinania gałęzi, metalowy nóż 2

8 Nożyce do żywopłotów  
(spalinowe)

pojemność akumulatora min 2Ah, grubość cięcia min 18mm, długość 
noża min 580mm, długość prowadnicy min 510mm, miękki uchwyt 
zaw. Akumulator, czas pracy min. 50min. Wga max 3,5kg

2

9 Zamgławiacz rozpylacz 
akumulatorowy

elektryczny opryskiwacz plecakowy, pojemność robocza min 16l, 
regulowana dł. Lancy 125-85cm, czas pracy min 6 godzin, ciśnienie 
min 0,15-0,4MPa

4

10 Plecakowy opryskiwacz
zamgławiacz akumulatorowy z ładowarką, akumulator litowo-jonowy, 
przepustowość min 120ml/min, pojemność zbiornika min 2l, pokrycie 
na min min. 93m2, zasięg min. 4,5m, moc akustyczna max 97dB

1

11
Nożyce do gałęzi Karcher 
TLO 18-32 1.444-020.0 
(akumulatorowe)

ostrze ze stali z powłoką teflonową, sia cięcia suchego drewna min. 
28mm, siła cięcia świeżego drewna min 3cm, poziom hałasu max 
80dB,

1

12 Zestaw kluczy nasadowych
w zestawie klucze płasko oczkowe min. 12el, przedłużki, złączki, 
przegb, klucze do świec, nasadki, gnazdo bitowe, poprzeczki, bity, 
wkrętak, adapter, imbusy

1

13

Apteczka zaopatrzeniowa w 
środki niezbędne do 
udzielania pierwszej 
pomocy

zaopatrzona w min. Plaster na szpulce, zestaw plastrów, bandaże, 
rkawiczki, chusty opatrunkowe, bandaże z kopresem, chusta 
trójkątna, koc termiczny, nożyczki, instrukcje udzielania pomocy, 
chusteczki nasączone

1

14 Pojemnik na śmieci (120l, segregacja odpadów - 3 kolory, 3 sztuki komplet 2

15
Spalinowy odkurzacz 
rozdrabniacz do liści z 
napędem

pojemność silnika min 205cm3, moc 5,5KM, ręczny rozrusznik, 
regulowanawysokość zbierania, szerokość robocza min. 70 cm, kosz 
min 230l, koła podporowe przednie,

1

16 Przyczepka transportowa pojemność min 150l, przyczepka-wwrotka, 1

17 Traktor ogrodowy 96MTD

2 noże tnące, akumulator litowo-jonowy, pokrywa do funkcji wyrzutu 
bocznego, poj silnika min. 382cm3, znamionowa moc silnika min. 
7,5kW, ilość biegów przód 6 ty 6, szerokość koszenia min. 96cm, 
min 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia, stalowa obudowa,

1

18 Ultralekka pilarka moc min. 1,1/1,5 kW/KM,  pojemość skokowa min. 23,6cm3, długość 
prowadnicy min 30cm 1

Strona  z 3 8



• W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar – sprzęt jest uszkodzony, bądź nie odpowiada 

przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, 

Wykonawca wymieni je na inne – właściwe, na własny koszt w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

uszkodzenia.

• Wykonawca dostarczy towar na własny koszt, wniesie, zamontuje, uruchomi i przeszkoli 

Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu. 

• Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach w/w zamówienia wraz z instrukcją 

obsługi w języku polskim.

• Odbiór nastąpi po całkowitym wykonaniu dostawy i montażu, uruchomieniu sprzętu przez 

Wykonawcę. 

• Zamawiający dokona odbioru, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru towaru.

4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020
b) Ścisłej współpracy z personelem projektu.
c) Prowadzenia dokumentacji realizacji zadania na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego, m.in. 
dzienniki zajęć, listy obecności,  inne adekwatnie do wykonywanego zamówienia.
d) Zapewnienie kadry dysponującej stosownym doświadczeniem i kwalifikacjami. Osoba/y prowadzące 
kurs muszą legitymować się minimum doświadczeniem i kwalifikacjami wskazanymi w niniejszym zapytaniu 
ofertowym. Wszystkie koszty związane z dojazdem trenerów na miejsce kursu, wyżywieniem trenera oraz jego 
ewentualnym zakwaterowaniem pokrywa Wykonawca.
e) Opracowania szczegółowego programu kursu dostosowanego do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych uczestników szkolenia. Przedstawiony przez Wykonawcę program musi zostać przez 
Zamawiającego zaakceptowany.
f) Opracowania harmonogramu zajęć i przedstawianie go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Harmonogram musi zostać przygotowany zgodnie z sugestiami Zamawiającego przekazywanymi na etapie 
realizacji zamówienia, wynikającymi m.in. z potrzeb uczestników projektu (w tym osób niepełnosprawnych) 
wynikających z ich miejsca i godzin pracy. Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram przygotowany 
zgodnie z sugestiami Zamawiającego musi zostać przez Zamawiającego zaakceptowany. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w harmonogramie zajęć. Istnieje możliwość realizacji szkolenia w 
dni robocze i w weekendy. Szkolenia mogą zaczynać się w godzinach porannych lub w godzinach 
południowych/ popołudniowych.
g) Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika: skrypt merytoryczny z zakresu 
kursu tj. program szkolenia oraz materiały szkoleniowe i/lub zakup podręcznika obejmującego zagadnienia 
będące przedmiotem szkolenia.
h) Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który 
opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
i) Każdorazowo przesłania, w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia przez każdą grupę 
wszystkich zajęć, dokumentów potwierdzających ich odbycie.
j) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać aktualnych obostrzeń i wytycznych dotyczących 
działalności w okresie epidemii SARS-CoV-2, autorstwa Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 
Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
44511200-7 - Produkty ogrodnicze
16311000-8 - Kosiarki do trawników
16311100-9 - Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych
16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

Strona  z 4 8



Harmonogram realizacji zamówienia:

Zamawiający informuje, iż zamówienie powinno zostać zrealizowane w następujących 

terminach:

• ocena ofert 24.09.2021r.

• Podpisanie umowy: do dnia 30.09.2021r.

z zastrzeżeniem, że podane powyżej terminy mogą ulec przesunięciu.

Istotne warunki zmiany umowy:

       Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące  
możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a) Terminu i miejsca realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie 
wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może 
ulegać opóźnieniom)
d)   Odstąpienia od umowy z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy lub wystąpienia okoliczności, 
w których Zamawiający lub Wykonawca nie są w stanie dotrzymać warunków umowy z przyczyn od 
siebie niezależnych

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących 
przypadkach:
a) Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w 
celu należytej realizacji Projektu.
b) Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy gdy 
wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji 
współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,
c) umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia Zmiany zostaną wprowadzone w 
drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy. 

OKREŚLA SIĘ NASTĘPUJĄCY TRYB DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną  
na piśmie, pod rygorem nieważności,
2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
3. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄC A W Y B O R U N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E RT Y I 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ważna Oferta (niepodlegająca odrzuceniu), która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za 

najkorzystniejszą.
2. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana, zostanie wezwany do podpisania umowy. Zamawiający 
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uzna, iż Wykonawca, który nie stawi się na wezwanie do popisania umowy              w wyznaczonym 
terminie, odstąpił od podpisania umowy, o ile nie wystąpią wydarzenia losowe niezależne do Stron. 

3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować ma wszystkie koszty związane z jej realizacją.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
5. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
7. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu Oferty jest decyzją ostateczną.
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną 
najwyższą liczbę punktów.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
– Dokonania zmiany w treści niniejszego zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania ofert. 

Zmieniona treść zapytania ofertowego będzie wiążąca dla Wykonawców.
– Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie.
– Odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty w szczególności, jeżeli:

a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
c. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d. odrzucenia oferty niekompletnej, nie zawierającej wymaganych, załączników, dokumentów, 

oświadczeń, bez uprzedniego wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentu
– Unieważnienia postępowania na każdym etapie, w szczególności, jeżeli:

a. nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć,

d. postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową 
realizację zamówienia.

– Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
– Wyłącznej interpretacji zapisów niniejszego postępowania.
– Żądania od Wykonawcy przedstawienia kwot netto wynikających z jego oferty.
– Sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 

wykazów, danych i informacji.
– Nie zwracania złożonych przez Wykonawców dokumentów w ramach niniejszego zapytania 

ofertowego.
– Zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co 
najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez 
Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej 
procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości 
zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, 
w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wynik postępowania (zawiadomienie o wyborze oferty) zostanie zamieszczony na stronie  http://
www.educare.pl  
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Ocena oferty

Oferty, które spełniają warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w oparciu o następujące 

kryteria:

- Kryterium 1: SUMA CENY (waga kryterium: 100%);

Opis sposobu przyznawania punktacji:

1) Kryterium 1 - maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena otrzyma najtańsza oferta. 

Punktacja pozostałych ofert zostanie obliczona wg wzoru:

Cn / Cb x 100 = Pc

gdzie:

Cn - cena najtańszej oferty

Cb - cena badanej oferty

Pc - liczba punktów jaką uzyskuje Oferent za dane kryterium

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 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, 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.

Przesłanki do odrzucenia oferty
1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg. określonych 
kryteriów oceny ofert.

2. Oferty, niespełniające któregokolwiek z wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą 
rozpatrywane.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Oferty 
częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz 
terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.

5. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego 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 z dnia 21.12.2020 r., bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych.
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6. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
7. Zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej www.educare.pl
8. Przy jednakowej punktacji kilku ofert, decydującym czynnikiem będzie cena.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowej negocjacji cenowej z oferentami, którzy spełnili warunki 

udziału w postępowaniu, po otwarciu, porównaniu i ocenie ofert.
10.Gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferentów dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w 

stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający, z zastrzeżeniem zapisów 
punktu 12 poniżej, może zwrócić się do Oferentów o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na 
piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od 
terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert.

11.Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający - Beneficjent
Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego
ul. Rynek 21
39-200 Dębica
tel. 603 103 698
NIP 8722197588

Tytuł projektu "Szkoła Rozwoju Talentów"

Numer Umowy/Projektu nr RPPK.09.04.00-18-0025/20-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Działania 9.4 Poprawa jakości szkolenia zawodowego.
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