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Zamawiający:  

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

ul. Spółdzielcza 8 

15-441 Białystok 

 

 

Numer postępowania: 3/SNR/RPOWP/2018 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/SNR/RPOWP/2018 

 

przygotowane zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 r. 

 

dotyczące 

prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – 

podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 22.02.2018 roku
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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr; NIP: 5422098509; REGON: 050503972. Siedziba główna: ul. 

Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok; Adres korespondencyjny dla postępowania: ul. Spółdzielcza 8, 15-

441 Białystok 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Zasada konkurencyjności uregulowana w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministerstwo 

Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 roku.  

________________________________________________________________________ 

Tytuł zamówienia: 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – podniesienie 

jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem. 

Termin składania ofert:  

do dnia 02.03.2018 do godz. 14:00 

Nazwa zamawiającego: 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

ul. Spółdzielcza 8 

15-441 Białystok 

Miejsce i sposób składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście (liczy się data 

wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. 

Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok lub w formie elektronicznej na adres e-mail: fundacja@bfkk.pl 

(liczy się data wpływu na skrzynkę pocztową Zamawiającego).  

2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami w 

terminie do dnia 02.03.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego. 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na daną cześć, w której musi być zaoferowana 

tylko jedna cena. 

6. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 

wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym 

dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty. 

mailto:fundacja@bfkk.pl
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7. W przypadku oferty przesyłanej elektronicznie, wybrany wykonawca przedłoży w oryginale 

Formularz Ofertowy wraz z załącznikami. 

8. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty 

ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub 

kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

9. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Wykonawcy zostaną powiadomieni 

drogą e- mail lub telefonicznie. 

10. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające 

się na ważną ofertę. 

11. Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 

na jedną lub kilka części zamówienia uwzględniając maksymalny (nieprzekraczalny) miesięczny 

limit godzin zaangażowania zawodowego personelu w realizację w wymiarze 276 godzin. 

14. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

15. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z 

niniejszym zapytaniem. 

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

17. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego 

zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na 

stronie internetowej www.bfkk.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. Wyjaśnienia 

zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu 

zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w 

sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert. 

18. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której 

zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i 

udzielonych wyjaśnień. 

19. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, 

wycofań. 

20. Forma oferty: 

 Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być przedstawiane w formie kopii 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału do wglądu, gdy złożona przez Wykonawcę 

kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej 

prawdziwości. 

 Oferta powinna przedstawiać cenę brutto realizacji 1 godziny zajęć pozalekcyjnych w 

wymiarze 45-minutowym wyrażoną w PLN. 

21. Kompletna oferta powinna zawierać: 

 Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wypełniony i podpisany 

przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia z zakresu 

oligofrenopedagogiki – dotyczy osób składających ofertę na Część 18 i/lub 19 zamówienia. 

22. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, bądź w formie papierowej. 

http://www.bfkk.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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23. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący 

sposób:  

……………………………….  

nazwa i adres Wykonawcy  

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

ul. Spółdzielcza 8 

15-441 Białystok  

OFERTA – Tytuł zapytania ofertowego: 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – 

podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem”. 

Znak zapytania: 3/SNR/RPOWP/2018 

24. Oferta składana w formie elektronicznej powinna być opatrzona znakiem postępowania: 

3/SNR/RPOWP/2018, przekazana na adres e-mail fundacja@bfkk.pl 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: 

fundacja@bfkk.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 

Renata Kryńska 

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania 

ofertowego: 

85 653-77-00 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. 

Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – podniesienie jakości kształcenia 

ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 46 części, z których każda część obejmuje prowadzenie 

zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości w jednej z 46 grup szkoleniowych: 

Numer części 

zamówienia 
Miejsce realizacji zajęć 

Liczba godzin 

zajęć 

(1h=45 minut) 

1.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, przy ul. Władysława 

Reymonta 9 

35 h 

2.  35 h 

3.  

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży, przy ul. Kierzkowej 7 

35 h 

4.  35 h 

5.  35 h 

6.  35 h 
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Numer części 

zamówienia 
Miejsce realizacji zajęć 

Liczba godzin 

zajęć 

(1h=45 minut) 

7.  35 h 

8.  35 h 

9.  35 h 

10.  35 h 

11.  35 h 

12.  35 h 

13.  35 h 

14.  

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży, przy ul. Polnej 40A 

35 h 

15.  35 h 

16.  35 h 

17.  35 h 

18.  Szkoła Podstawowa nr 8 w Łomży, przy ul. 

Nowogrodzkiej 4 

35 h 

19.  35 h 

20.  

Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży, przy ul. Księżnej 

Anny 18 

35 h 

21.  35 h 

22.  35 h 

23.  35 h 

24.  35 h 

25.  35 h 

26.  35 h 

27.  35 h 

28.  35 h 

29.  35 h 

30.  

Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży, przy ul. Juliana 

Ursyna Niemcewicza 17 

35 h 

31.  35 h 

32.  35 h 

33.  35 h 

34.  35 h 

35.  35 h 

36.  35 h 

37.  35 h 

38.  35 h 

39.  35 h 

40.  35 h 

41.  35 h 

42.  35 h 

43.  35 h 

44.  35 h 

45.  35 h 

46.  
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży, przy ul. Feliksa 

Bernatowicza 4 
35 h 
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Kategoria ogłoszenia: 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia: 

Usługi szkoleniowe 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Województwo: Podlaskie, Powiat: M. Łomża 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Cel zamówienia: 

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy zdolnego do wykonania usługi szkoleniowej 

polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – 

podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

zwanego dalej Projektem. 

Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości dla 364 

uczniów siedmiu szkół z terenu M. Łomża. Zajęcia realizowane będą w 46 grupach śr. 8-

osobowych w następujących placówkach objętych projektem: 

Numer 

części 

zamówieni

a 

Miejsce realizacji zajęć 
Liczba 

osób 

Liczba grup 

szkoleniowyc

h 

Liczba 

godzina 

zajęć 

1-2 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, przy 

ul. Władysława Reymonta 9 
16 osób 2 grupy 

70h 

(35h x 2gr.) 

3-13 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży, przy 

ul. Kierzkowej 7 
88 osób 11 grup 

385h 

(35h x 11gr.) 

14-17 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży, przy 

ul. Polnej 40A 
32 osoby 4 grupy 

140h 

(35h x 4gr.) 

18-19 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Łomży, przy 

ul. Nowogrodzkiej 4 
16 osób 2 grupy 

70h 

(35h x 2gr.) 

20-29 
Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży, przy 

ul. Księżnej Anny 18 
76 osób 10 grup 

350h 

(35h x 10gr.) 

30-45 
Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży, przy 

ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17 
128 osób 16 grup 

560h 

(35h x 16gr.) 

46 
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży, przy 

ul. Feliksa Bernatowicza 4 
8 osób 1 grupa 

35h 

(35h x 1gr.) 

RAZEM 1610 godzin 

2. Planowany termin realizacji zamówienia: 03-06.2018. Szczegółowe terminy zajęć ustalane są w 

porozumieniu ze szkołami, w których realizowane są zajęcia z uwzględnieniem grafików 

szkolnych zajęć dzieci. W zależności od potrzeb uczestników zajęć mogą one być realizowane od 
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poniedziałku do piątku po zajęciach szkolnych, nie później jednak niż godz. 18.00. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 

na jedną lub kilka części zamówienia uwzględniając maksymalny (nieprzekraczalny) miesięczny 

limit godzin zaangażowania zawodowego personelu w realizację w wymiarze 276 godzin. 

4. Przy wykonywaniu ww. zadań Wykonawca będzie wykorzystywał program zajęć i materiały 

dostarczane przez Zamawiającego. Zajęcia realizowane będą w oparciu o „Model pobudzania 

kreatywności, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej poprzez przedsiębiorczość dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów” wypracowany jako produkt finalny projektu innowacyjnego 

POKL 9.3 „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej”. Model oferuje 

nauczycielom nowe pomoce dydaktyczne wraz z narzędziem służącym pomiarowi uzdolnień i 

predyspozycji uczniów. Rozwiązanie pobudza postawy kreatywne i chęć pracy zespołowej wśród 

uczniów w oparciu o predyspozycje uczniów i zdiagnozowany typ inteligencji. Nauczyciele mogą 

skorzystać z gry planszowej, której ideą jest wprowadzenia uczniów w realia funkcjonowania 

przedsiębiorstwa na rynku. Dostępne materiały dydaktyczne do wykorzystania w trakcie zajęć: 

a. Podręcznik „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej. 

Podręcznik użytkownika modelu”. 

b. Arkusz oceny predyspozycji i preferencji uczniów (diagnoza poszczególnych rodzajów 

inteligencji). 

c. Programy zajęć pozalekcyjnych pobudzające kreatywność i umiejętność pracy zespołowej 

dla uczniów II i III etapu edukacyjnego. 

d. Gra planszowa „Potentaci soku” dla uczniów szkoły podstawowej. 

e. Skrypt dla nauczycieli zawierający elementy oceny, wskazuje najczęściej popełniane 

błędy, uwzględnia rolę nauczyciela w procesie kształcenia postaw kreatywnych uczniów. 

5. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli obejmujące zagadnienia związane z pobudzaniem 

kreatywności i twórczego myślenia, rozwiązywaniem problemów, moderowaniem pracy 

zespołowej oraz podstawami przedsiębiorczości. 

Kod CPV: 

80532000-2 

Nazwa kodu CPV: 

Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania 

Harmonogram realizacji zamówienia: 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia do dnia 

22.06.2018 r. 

Załączniki: 

Integralną częścią zapytania ofertowego są następujące załączniki: 

 Załącznik 1: Wzór formularza ofertowego 
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Warunki udziału w postępowaniu:  

Wiedza i doświadczenie: 

1. Ocena spełniania przedstawionych poniżej warunków udziału w postępowania zostanie dokonana 

wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków 

zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.  

2. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wskazane poniżej 

warunki udziału w postępowaniu: 

Warunki wspólne dotyczące wszystkich części zamówienia: 

 posiadają lub zapewniają kadrę posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie w 

tym zakresie zawarte w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Ofertowy; 

 posiadają łącznie min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży, w tym m.in. zajęć z zakresu przedsiębiorczości. Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć odpowiednie oświadczenie w tym zakresie zawarte w Załączniku nr 1 do Zapytania 

Ofertowego – Formularz Ofertowy; 

 posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń w tematyce 

przedsiębiorczości – przez szkolenie rozumie się co najmniej 8 godzin dydaktycznych zajęć. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie w tym zakresie zawarte w  

Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Ofertowy; 

Warunki dodatkowe dotyczące części 18 i 19 zamówienia: 

 posiadają lub zapewniają kadrę posiadającą wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki – 

dot. ofert składanych w części 18 i/lub 19 zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego 

warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie w tym zakresie 

zawarte w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Ofertowy oraz załączyć 

kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt, tj. kopię dyplomu. 

Dodatkowe warunki:  

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi 

najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o mniej niż 25% kwotę 

zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 

ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od 

umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy: 

 Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 
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 Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

 Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie 

gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego. 

 Jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi 

do realizacji jego celu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania 

przyczyny. 

Warunki zmiany umowy: 

1. Zamawiający z wybranymi wykonawcami podpisze umowę zlecenie na cały okres realizacji 

usługi. 

2. Płatność z tytułu usługi będzie realizowana w okresach miesięcznych na podstawie poprawnie 

wypełnionej i dostarczonej dokumentacji, w tym zestawienia zrealizowanych godzin pracy oraz 

wystawionego rachunku/faktury. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe 

oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:  

1. Załącznik 1: Formularz ofertowy, 

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

wykształcenia (dotyczy części 18 i 19), 

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy). 

 

Ocena oferty: 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1. Cena jednostkowa (brutto) za realizację 1 godziny dydaktycznej zajęć w wymiarze 45-

minutowym – max. liczba punktów (waga) 60 pkt. 

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium odpowiednią liczbę punktów, zgodnie 

z poniższym wzorem:  

C=(Cmin/Co) x 60pkt. 

gdzie:  

C - oznacza liczbę punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium - cena,  

Cmin - oznacza najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia, spośród ważnych i 

nieodrzuconych ofert,  

Co - oznacza cenę brutto oferty badanej 

Podana cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Dyspozycyjność Wykonawcy wobec Zamawiającego w godzinach pomiędzy 13.00 a 18.00 od 
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poniedziałku do piątku we wskazanej ilości godzin dziennie – max. liczba punktów (waga) 40 pkt. 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zmiany godzin realizacji zamówienia. 

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium odpowiednią liczbę punktów, zgodnie 

z poniższym zestawieniem: 

Dyspozycyjność 

Waga punktowa 

Ilość dni w tygodniu 

Ilość godzin 

zegarowych dziennie 

(1h=60 minut) 

5 dni w tygodniu 3-5 godzin dziennie 40 pkt. 

4 dni w tygodniu 3-5 godzin dziennie 30 pkt. 

3 dni w tygodniu 3-5 godzin dziennie 20 pkt. 

2 dni w tygodniu 3-5 godzin dziennie 10 pkt. 

1 dzień w tygodniu 3-5 godzin dziennie 5 pkt. 

5 dni w tygodniu do 2 godzin dziennie 20 pkt. 

4 dni w tygodniu do 2 godzin dziennie 10 pkt. 

3 dni w tygodniu do 2 godzin dziennie 5 pkt. 

2 dni w tygodniu do 2 godzin dziennie 2 pkt. 

1 dzień w tygodniu do 2 godzin dziennie 1 pkt. 

3. Wykonawca w odpowiednich punktach Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 

do Zapytania Ofertowego winien wskazać konkretną zadeklarowaną liczbę godzin 

dyspozycyjności. 

4. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego osobą prawną lub fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą będzie zawierała propozycję kilku osób spełniających warunki udziału w 

postępowaniu – wówczas każda z tych osób zostanie oceniona jak wyżej. Do porównania ocen 

badanej oferty z innymi ocenionymi ofertami w zakresie wymienionych wyżej kryteriów zostanie 

wzięta pod uwagę ocena uzyskana przez osobę ocenioną w badanej ofercie najniżej. 

____________________________________________________________________ 

 


