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Rzeszów, 11.06.2018r. 

Zamawiający: 
BD Center sp. z o. o. 

Ul. Broniewskiego 1 
35-222 Rzeszów 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/KP/2018 
 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku zgodnie z zapisami 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020” oraz 

zapisami „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 
(EFS)”. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Kierunek praca. 
Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego 

ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+” realizowanego przez BD Center Sp. z o. o. w partnerstwie 
z Fundacją na rzecz rozwiązywania problemów społecznych SOCIETATIS, na podstawie umowy nr 
RPPK.07.01.00-18-0011/17 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt 

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. 

3. Sposób i miejsce upublicznienia zapytania ofertowego: 
- strona internetowa Zamawiającego: www.bdcenter.pl; 

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego; 
- wysłane do potencjalnych wykonawców. 

 

II. PRZEDMIOT I RODZAJ ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa pracy 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy;  

 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla Uczestników projektu pn. 
„Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, 
przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 

Uczestnicy projektu to osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie 

powiatu lubaczowskiego, przeworskiego lub przemyskiego ziemskiego, należące do co najmniej jednej 
z następujących grup: 

 Osoby długotrwale bezrobotne 

 Kobiety 

 Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych 
 

 

Miejsce realizacji: powiat przeworski, powiat lubaczowski i powiat przemyski;  
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Termin realizacji:  
a) od czerwca 2018r. do sierpnia 2018r. (dla Uczestników/Uczestniczek projektu wyłonionych w ramach I 

edycji rekrutacji) oraz  

b) od stycznia 2019r. do marca 2019r. (dla Uczestników/Uczestniczek projektu wyłonionych w ramach I 
edycji rekrutacji i dla Uczestników/Uczestniczek projektu wyłonionych w ramach II edycji rekrutacji) oraz  

c) od lipca 2019r. do września 2019r. (dla Uczestników/Uczestniczek projektu wyłonionych w ramach II 
edycji rekrutacji). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu/okresu realizacji przedmiotu zamówienia jak i jego 

harmonogramu – wszelkie zmiany zostaną uzgodnione z Wykonawcą wyłonionym w przedmiotowym 
postępowaniu. 
Godzinowy wymiar pośrednictwa: 5 godzin na jednego/jedną Uczestnika/Uczestniczkę projektu realizowane 

w podziale na co najmniej 2 spotkania. Maksymalnie 2 godziny podczas poszukiwania miejsc staży dla 
Uczestników/Uczestniczek Projektu oraz minimum 3 godziny podczas poszukiwania pracy realizowane przy 

kończeniu staży przez Uczestników/Uczestniczki projektu.  
Łączna liczba osób objętych pośrednictwem: 72 osoby. Zamawiający zastrzega, iż pośrednictwo realizowane 
będzie dla maksymalnie 34 Uczestników/Uczestniczek zrekrutowanych w ramach pierwszej edycji rekrutacji 

oraz dla co najmniej 36 Uczestników/Uczestniczek zrekrutowanych w ramach  drugiej edycji rekrutacji. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (w tym zmniejszenia/zwiększenia) liczby osób biorących 
udział w pośrednictwie pracy.   

Zakres i Cel pośrednictwa: Stymulacja Uczestników/Uczestniczek projektu do aktywnego zachowania na 
rynku pracy, zapoznanie Uczestników/Uczestniczki projektu z technikami aktywnego poszukiwania pracy, 

bazami i stronami www z ofertami pracy, wyszukanie miejsc pracy dostosowanych do potrzeb 
Uczestników/Uczestniczek projektu, zwiększenie szans na uzyskanie i otrzymanie zatrudnienia przez 
Uczestników/Uczestniczki projektu, weryfikacja kwalifikacji i kompetencji opiekunów stażu, zapoznanie 

pracodawców i opiekunów stażu z wymogami jakościowymi dotyczącymi opiekunów stażu. 
Pośrednik pracy na podstawie IPD Uczestników/Uczestniczki projektu z uwzglednieniem potrzeb 

regionalnego rynku pracy pozyskuje oferty pracy/stażu dla Uczestników/Uczestniczek projektu, weryfikuje 
potencjalnych opiekunów stażu, inicjuje spotkania Uczestników/Uczestniczek projektu z potencjalnymi 
pracodawcami, wyszukuje dostępne oferty pracy w bazach danych, spotyka się z potencjalnymi 

pracodawcami, przedstawia im profile zawodowe Uczestników/Uczestniczki projektu oraz sprawdza 
panujące u przedsiębiorcy warunki pracy. 
Pośrednik pracy zobowiązany będzie do przedstawiania ofert pracy zgodnie ze ścieżką rozwoju zawodowego 

wynikającej z Indywidualnego Planu Działania (IPD), nie zaś płci. 
Zadania pośrednika pracy:  

a) Przeprowadzenie wstępnej rozmowy z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu (zebranie informacji na 
temat kompetencji/kwalifikacji i oczekiwań oraz możliwości Uczestnika/Uczestniczki w zakresie 
rozpoczęcia stażu i podjęcia pracy), zapoznanie się z IPD oraz zapoznanie Uczestników/Uczestniczki z ich 

prawami i obowiązkami. Minimum raz w miesiącu pośrednik pracy (oprócz stałego kontaktu tj. 
informowania Uczestnika projektu o wynikach pracy na jego rzecz oraz monitorowania i pobudzania 
aktywności Uczestnika w zakresie samodzielnego poszukiwania pracy) przeprowadzi rozmowę 

weryfikującą z Uczestnikiem (cel: ustalenie czy nastąpiły zmiany w zakresie kompetencji i oczekiwań 
Uczestnika). Pośrednik pracy będzie odpowiedzialny za pozyskanie miejsc staży/pracy dopasowanych do 

potrzeb i możliwości Uczestników Projektu w tym niepełnosprawnych Uczestników Projektu. 
Pozostawanie z Uczestnikiem w stałym  kontakcie telefonicznym, mailowym lub za pośrednictwem 
SKYPE, w celu monitorowania indywidualnych działań podejmowanych przez Uczestnika w zakresie 

poszukiwania pracy i kształtowania umiejętności Uczestnika w zakresie poszukiwania pracy, tak aby 
Uczestnik był czynnie i aktywnie zaangażowany w proces poszukiwania zatrudnienia. Udzielanie 

informacji pracodawcom na temat Uczestników projektu (w związku z pozyskanymi od pracodawców 
ofertami pracy) oraz kontaktowanie Uczestników z pracodawcami, upowszechnianie ofert pracy wśród 
Uczestników. 

b) Pozyskanie przez pośrednika ofert pracy dla Uczestników/Uczestniczek dostosowanych do 
kompetencji/kwalifikacji i potrzeb oraz możliwości Uczestników/Uczestniczek oraz ofert miejsc stażu 
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zawodowego z promesą pracodawcy, dotyczącą zapewnienia zatrudnienia Uczestnika/Uczestniczki po 
zakończeniu stażu, zgodnego z kryteriami efektywności zatrudnieniowej opisanymi w punkcie c) - e). 
Oferty pracy i stażu muszą być zgodne z kompetencjami i doświadczeniem a także możliwościami i 

potrzebami Uczestnika/Uczestniczki projektu przy uwzględnieniu opracowanych IPD. 
c) Uzyskanie wskaźników efektywności zatrudnieniowej, tj. doprowadzenie do podjęcia zatrudnienia (lub 

innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych) lub samozatrudnienia przez Uczestników 
projektu maksymalnie w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. W przypadku osób 
niepełnosprawnych-Uczestników projektu wskaźnik ten musi zostać osiągnięty na poziomie co najmniej 

43%, dla osób długotrwale bezrobotnych: co najmniej 40%, dla osób niskowykwalifikowanych co 
najmniej 48%, w przypadku kobiet co najmniej: 49%, dla osób w wieku 50 lat i więcej co najmniej 43%.  

d) Uzyskanie wskaźników zatrudnienia, tj. doprowadzenie do podjęcia zatrudnienia (lub innej pracy 

zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych) lub samozatrudnienia przez Uczestników projektu 
maksymalnie w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. W przypadku osób 

bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) wskaźnik ten musi zostać osiągnięty na poziomie co 
najmniej 29 osób, w przypadku kobiet wskaźnik ten wynosi 16 osób, w przypadku osób długotrwale 
bezrobotnych wskaźnik ten to 9 osób a w przypadku osób o niskich kwalifikacjach jest to 18 osób.  

e) W zakresie weryfikacji spełnienia przez Oferenta/Wykonawcę wymogów dotyczących uzyskania 
wskaźników efektywności zatrudnieniowej i wskaźników zatrudnienia wskazanych w punkcie c) i d) 
Zamawiający dopuszcza wyłącznie następujące rodzaje dokumentów: umowa o pracę dotycząca 

zatrudnienia na minimum 3 pełne miesiące (minimum 90 dni) w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu, w 
przypadku umów cywilnoprawnych: umowa musi obejmować 3 pełne miesiące, a wartość umowy musi 

być równa lub wyższa 3-krotności minimalnego wynagrodzenia, w przypadku umowy o dzieło w której 
nie określono czasu trwania: wartość umowy musi być równa lub wyższa 3-krotności minimalnego 
wynagrodzenia. W przypadku podjęcia samozatrudnienia przez Uczestnika będącego efektem 

pośrednictwa pracy w projekcie wymagane będzie udokumentowanie prowadzenia działalności 
gospodarczej przez minimum 3 miesiące (np. poprzez dostarczenie dowodu opłacenia należnych składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd 
Skarbowy, urząd miasta lub gminy). Samozatrudnienie powstałe w wyniku przyznania dotacji (zwrotnej 
lub bezzwrotnej) ze środków EFS nie będzie przez Zamawiającego uwzględniane. 

 

IV. W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO:  

1. Stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania umowy); 

2. Informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla 

realizacji zamówienia; 

3. Niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mailowej informacji o każdym 

Uczestniku/Uczestniczce, który/która opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;  

4. Oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom projektu i Zamawiającemu, 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji; 

5. Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu 

należytej staranności i najlepszej praktyki zawodowej; 

6. Wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z realizacją pośrednictwa pracy, w 

tym rozprowadzania wśród Uczestników/Uczestniczek projektu dokumentów/materiałów 

przekazywanych przez Zamawiającego; 

7. Zapewnienia i oznakowania wszystkich sal w których prowadzone będzie pośrednictwo (Wykonawca 

zobowiązany jest do umieszczenia informacji o projekcie zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w 

ramach RPO WP, przekazanymi przez Zamawiającego). Budynek, w którym mieszczą się sale musi 

posiadać niezbędne zaplecze sanitarne, dostęp do toalet. Sale powinny być usytuowane w budynku 

pozbawionym barier architektonicznych i dostosowane do potrzeb osób niepełnoprawnych (np. 
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podjazd, winda) znajdujących się w dogodnym położeniu tj. blisko przystanków komunikacji 

publicznej/miejskiej; 

8. Poinformowania Uczestników/Uczestniczki, iż pośrednictwo organizowane/realizowane jest w ramach 

projektu „Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów 
lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+” współfinansowanego przez 

Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 
9. Rzetelnej  i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie dokumentacji, 

w szczególności z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych 

podczas realizacji pośrednictwa pracy dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestników, zawartości 

merytorycznej i sposobu prowadzenia; 

10. Prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w okresie trwania umowy;  

11. Realizacji/prowadzenia pośrednictwa zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;  

12. Przeprowadzenia pośrednictwa z zachowaniem wysokich standardów jakościowych realizowanej usługi, 

w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów; 

13. Przestrzegania zasad równości szans i płci w ramach realizowanego pośrednictwa ; 

14. Zabezpieczenia i zachowania poufności danych osobowych osób korzystających z usługi świadczonej 

przez Wykonawcę tj. wykorzystanie tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1). Zamawiający zawrze z 

wybranym Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;  

15. Prowadzenie dokumentacji realizacji usługi obejmującej: kwestionariusze wywiadu (wypełniane z 

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu na pierwszym spotkaniu); przebieg dotychczasowej kariery 

zawodowej (wypełniane z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu na pierwszym spotkaniu); Indywidualne 

Karty Usług Pośrednictwa Pracy (wypełniane i podpisywane na każdym spotkaniu z 

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu), na której Uczestnicy projektu potwierdzą własnoręcznym 

podpisem skorzystanie z usług pośrednictwa pracy; miesięczne karty pośrednictwa pracy (wypełniane co 

miesiąc); raporty dotyczące pozyskanych ofert pracy i stażu (wypełniane i przedstawiane kwartalnie), 

gromadzenie dokumentacji poświadczającej realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 

(przedkładane Zamawiającemu kwartalnie a skany przesyłane do Zamawiającego na bieżąco). 

 
Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych 
działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do umożliwienia 
Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie i innym upoważnionym instytucjom 
wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach Projektu, w tym dokumentów finansowych.  

 
V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawca realizujący zamówienie lub osoby przy pomocy których będzie realizował zamówienie 
może/mogą stosować metody, narzędzia i programy, w zakresie których został/zostali 

przeszkolony/przeszkoleni i/lub posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ich stosowanie tego wymaga. 
Wykonawca taki lub osoby przy pomocy których będzie realizował zamówienie mogą korzystać z 
opracowanych przez siebie autorskich programów lub wykorzystywać dostępne programy i metody 

zakupione lub udostępnione przez inne podmioty. Konieczne jest wówczas przestrzeganie praw 
autorskich lub nabycie uprawnień do ich stosowania w wypadku, gdy takie uprawnienia są wymagane.  

2. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  
w składanej ofercie i zapewnić we własnym zakresie. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) liczby osób biorących udział 
w pośrednictwie a w przypadku gdy Uczestnik/Uczestniczka przerwie swój udział w projekcie w trakcie 
realizacji pośrednictwa Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości 

proporcjonalnej do ilości godzin jego/jej uczestnictwa w pośrednictwie (przeliczone według stawki za 
osobogodzinę). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby Uczestników Projektu oraz ilości godzin realizacji 
pośrednictwa pracy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na każdym jego etapie 

i zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do uwzględnienia których Wykonawca jest zobowiązany. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia niezapowiedzianych wizyt monitorujących 

jakość wsparcia udzielanego przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.  

7. Czas i miejsce realizacji usługi zostanie dopasowane do potrzeb i możliwości Uczestników, w tym 
prowadzone będzie w miejscach bez barier architektonicznych (Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

sale wraz z odpowiednim wyposażeniem). 
8. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił: kosztów wynagrodzenia pośrednika pracy ani żadnych 

innych kosztów Wykonawcy w przypadku, gdy pośrednictwo pracy nie odbędzie się z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku niestawienia się Uczestnika projektu na 
spotkanie z pośrednikiem pracy. 

9. Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się zapisy:  

 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zleconych czynności 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. 

 W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn dotyczących Zleceniobiorcy, 
Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia ; 

 Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z  wynagrodzenia 
Wykonawcy; 

 W przypadku gdy Zleceniobiorca wykonuje zlecone mu czynności w sposób wadliwy, Zleceniodawca 

może według swego wyboru żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie pod rygorem odstąpienia 
od umowy, żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia lub od umowy odstąpić w każdym czasie 

niezależnie od rodzaju wad; 

 W przypadku gdy Zleceniobiorca wykonał jedynie część zleconych mu czynności, a Zleceniodawca 
zgodził się je przyjąć, wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulega odpowiedniemu obniżeniu; 

 Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którzy spełniają poniższe warunki:  
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i/lub czynności, objętych przedmiotem 

zamówienia, jeżeli ustawy i/lub przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
b) Posiadają odpowiednie pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do 

prowadzenia kursu, na który składa ofertę, jeżeli ustawy i/lub przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania. 
 

Opis weryfikacji spełnienia warunków wymienionych w podpunkcie a i b – Zamawiający dokona oceny 

spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
 

c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 pośrednikiem pracy, który posiada min. 2 lata 
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doświadczenia zawodowego (tj. 24 m-ce) w ostatnich 5 latach licząc od daty upublicznienia zapytania 
ofertowego, tj. od dnia 11.06.2018r. lub przeprowadził minimum 300 godzin pośrednictwa pracy dla 
osób dorosłych w ostatnich 5 latach licząc od daty upublicznienia zapytania ofertowego, tj. od dnia 

11.06.2018r. 
 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Spełnienie wymogu, dotyczącego doświadczenia pośrednika pracy 

weryfikowane będzie na podstawie informacji przedstawionych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 
do niniejszego zapytania ofertowego oraz CV pośrednika. Załącznik nr 4 należy wypełnić oddzielnie dla 
każdego pośrednika.  Do ww. załącznika Wykonawca musi przedstawić kopię dokumentów potwierdzających 

doświadczenie anonsowanego pośrednika (np. referencje).  
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia weryfikacji informacji wskazanych przez 
Wykonawcę. 

Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako pośrednicy 

pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości 
prowadzenia przez nich pośrednictwa (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do 
spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej). W przypadku wyrażenia sprzeciwu 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych (innych) osób 
spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy pośrednicy w toku realizacji spotkań nie będą spełniać oczekiwań 
Uczestników/Uczestniczek lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania 
Zamawiającemu nowych pośredników. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym.  
 

d) Posiadają aktualny wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia.  
 

Opis weryfikacji spełnienia warunku:  podstawę do oceny spełnienia w/w warunku będzie stanowiła 
przedłożona przez Wykonawcę wraz z ofertą kserokopia/ wydruk wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia 

prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy (nie starszy niż 1 miesiąc). 
 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium 

spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają 
określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi 
w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia 
powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie 

wykluczony z udziału w postępowaniu.  
 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 

1. Oferta powinna być sporządzona wg. wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu.  
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca 

przedkłada jeden Formularz Oferty. W przypadku Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę – 
wszystkie jego oferty zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.  

3. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 
ofertowego. Oferty złożone w oparciu o inne wzory formularzy, lub formularze zmodyfikowane mogą 
zostać odrzucone i nie będą podlegać ocenie. 

4.  Wszystkie wartości przedstawione w ofercie muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku. 

5. Oferta powinna zawierać co najmniej: 

a) Załącznik nr 1: Formularz oferty;  
b) Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

c) Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych; 
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d) Załącznik nr 4: Wykaz doświadczenia anonsowanego pośrednika pracy tj. wykaz doświadczenia 
minimum 1 pośrednika pracy wraz z referencjami, listami intencyjnymi, lub innymi dokumentami 
potwierdzającymi posiadane doświadczenie,  

e) CV anonsowanego pośrednika pracy tj. CV przynajmniej jednego pośrednika pracy potwierdzające 
posiadanie przez anonsowanego pośrednika odpowiedniego doświadczenia. 

f) Kserokopia/wydruk wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia - nie starszy niż 1 miesiąc.  
g) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis 

aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej nie powinien być starszy niż 3 miesiące) - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi 
do ww. rejestru/ewidencji.   

6. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu na druku „Formularz oferty” 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając 

go długopisem lub komputerowo. 
7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania  Wykonawcy. 

Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio 
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 

treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną 

i wpisanie tekstu lub liczby właściwej (poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, 
z zachowaniem czytelności błędnego zapisu). Parafka (podpis) powinna być naniesiona w sposób 
umożliwiający identyfikację osoby parafującej lub podpisującej (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki. 
11. Formularz oferty wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w formie oryginałów 

dokumentów oraz kserokopii dokumentów potwierdzającyh spełnienie wyżej wymienionych waunków.  

12. Dokumenty załączone do oferty w formie kserokopii muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za zgodność 
z oryginałem” (na każdej stronie kopii) lub klauzulą „za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” 

(jeśli kopie są trwale spięte a ich strony odpowiednio ponumerowane) oraz poświadczone podpisem 
Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.  

13. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  
 

VIII. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

IX. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA UDZIAŁU Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez Wykonawców powiązanych z  Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
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b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony przez IZ w wytycznych programowych; 

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. 

Opis weryfikacji: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Oferenta o braku wyżej wymienionych powiązań 
(Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).  

Oferenci pozostający w powiązaniach opisanych powyżej zostaną wykluczeni z postępowania na etapie 
oceny formalnej ofert. 

X. PROCEDURA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznaczną ofertę dotyczącą niniejszego 
zapytania ofertowego. Wykonawca przedkłada jeden Formularz Oferty. Jeśli Wykonawca złoży więcej niż 
jedną ofertę – wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. 

2. Przy wyborze Wykonawcy zamówienia Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: 
Całkowita cena brutto z tytułu realizacji usługi pośrednictwa pracy -  maksymalnie można zdobyć 100 

pkt. (100%) 
 

Punktacja zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: 

najniższa oferta cenowa: P1 = 100 pkt., 

 Cmin 
Pn = ------------ x 100              

     Co 

Pn – liczba punktów przyznana danej ofercie  
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert  
Co – cena badanej oferty  

 
 

3. Ceną oferty jest całkowita cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia . 
4. Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i musi być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie 

należne podatki, obciążenia i koszty.  
5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym 
w zapytaniu ofertowym i która została uznana za najkorzystniejszą uzyskując najwyższą liczbę punktów. 
Zamawiający udzieli zamówienia najkorzystniejszej pod względem ceny ofercie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności 
w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z 
tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. 

8. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania 
ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych 

określonych w zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub 
osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu). 

9. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym w niniejszym 
zapytaniu ofertowym oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.  

10. Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania zostanie dokonany z zachowaniem zasad 
jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz równego  traktrowania. 

11. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu zostanie zapewniony jednakowy, 

równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.  
12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany (telefonicznie lub za 
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pośrednictwem poczty elektronicznej) o miejscu i terminie (data i godzina) podpisania umowy. 
13. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty, będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu 

dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się z realizacji zamówienia lub podjąć negocjacje z 

oferentem w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości.  
14. W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które  zostały przez Zamawiającego 

zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych 
dokumentów, które potwierdzą potencjał oferenta i zagwarantują jakość i terminowość realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

15. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci 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. 
16. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w niniejszym postępowaniu oraz zamieści informacje o wyborze Wykonawcy na stronie 
internetowej na której zapytanie ofertowe było upublicznione. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, 

Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ważnych i nie 
odrzuconych ofert. 

18.  Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dodatkowych 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 
19. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając im 

odpowiedni – realny termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie 
skutkować będzie odrzuceniem oferty 

20. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie uzyskując taką samą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 
21. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 
 

 

XI. USTALENIA DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie 

(w każdym momencie jego trwania) i po jego zakończeniu bez podania przyczyny unieważnienia.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed 

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

ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej na której zapytanie zostało opublikowane 
oraz przekazane zostanie potencjalnym wykonawcom do których zostało przesłane. Jeżeli wprowadzone 

zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści oferty, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert.  

4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne 
roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

5. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.  
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania pełnego zakresu usług określonych 

zamówieniem.  

7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
8. Zamawiający informuje, że rozliczenia z Wykonawcom będą realizowane kwartalnie (co trzy miesiące) a 

termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni, liczonych od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury oraz dokumentów rozliczeniowych 
wymienionych w dziale IV pkt. 15, potwierdzających zrealizowanie w danym kwartale usług pośrednictwa 

pracy. 
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9. Kwota do zapłaty będzie równoznaczna z rzeczywistym zakresem realizacji zamówienia, tj.:  Usługa 
pośrednictwa w danym kwartale: kwota brutto za godzinę realizacji pośrednictwa pracy zawarta w ofercie 
x ilość godzin zrealizowanych w danym kwartale = łączny koszt wynagrodzenia. 

10. Termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z WUP 
Rzeszów. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.  

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia 
przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego 
jakiegokolwiek uchybienia czy też nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, uznania bądź 
kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia, za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy. 

12. Wszelkie zmiany dotyczące anonsowanego/anonsowanych pośrednika/pośredników, są możliwe jedynie 
za zgodą i po ustaleniu z Zamawiającym. 

 

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Oferenci przekazują 
Zamawiającemu drogą elektroniczną (poprzez e–mail na adres: mwojewodka@bdcenter.pl). W przypadku 

wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego, 

a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 2 dnia przed upływem terminu składania 

ofert. 
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 
4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom 

od których otrzymano pytania i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie 

ofertowe, bez ujawniania źródła otrzymanych wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego czy 
też pytań. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Monika Wojewódka (tel. 795 578 685, e-mail: 

mwojewodka@bdcenter.pl). Kontakt telefoniczny możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:30 do 15:30. 
 

XIII. MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych 

i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji przedmiotowego 

zamówienia, zwanych dalej „Utworem”. 
2. Przeniesienie praw o których mowa wyżej uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w  czasie 

korzystania i rozporządzania Utworem, w kraju i za granicą.  

3. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:  
a. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, 

techniką zapisu magnetycznego lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub 
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w  to sporządzanie ich kopii oraz 

dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 
b. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

11 

 

  

 
 

 

 

 

 

c. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne 
zmiany); 

d. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie 

i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworu w  ten 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

elektroniczne udostępnianie na żądanie; 
e. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 
f. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub 

w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe 
i platformy cyfrowe; 

g. prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, 

w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, 
którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystywanych w  Utworze; 

h. prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych 
przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub 

szkoleniowych;  
i. prawo do rozporządzania opracowaniami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w  tym 

udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.  

4. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą przekazania 
utworów Zamawiającemu. Zamawiający nabywa również nieodpłatnie własność nośników, na których 

utrwalono Utwór. 
5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworu, na innych polach 

eksploatacji niż określone w ust. 3, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 

dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz 
Zamawiającego - na warunkach takich jak określone w umowie na realizację przedmiotowego 

zamówienia. 
6. Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach 

eksploatacji zostaje dokonane w ramach wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczenie 

usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (w ramach każdej części przedmiotu zamówienia).  
7. Wykonawca oświadcza, że Utwory wykonane i dostarczone Zamawiającemu w ramach przedmiotowego 

zamówienia, będą wolne od wad fizycznych i prawnych, będą służyć mu wyłączne majątkowe prawa 

autorskie do Utworów w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że 
prawa te nie będą w żaden sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie 

Utworem nie naruszy żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw 
patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.  

8. Pozostałe warunki dotyczące przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego całości autorskich praw 

majątkowych do utworów wytworzonych w ramach przedmiotowego zamówienia będzie określać 
umowa, zawarta z wybranym Wykonawcą.  

 

XIV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 
programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, mających wpływ na realizację umowy;  
b. zmiany zapisów wniosku o dofinansowanie projektu mających wpływ na realizację umowy;  
c. zmiany terminu i/lub harmonogramu realizacji usług będących przedmiotem zamówienia;  

d. ostatecznej ilości godzin pośrednictwa pracy; 
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e. ostatecznej liczby Uczestników/Uczestniczek biorących udział w pośrednictwie pracy;  
f. zmiany okresu realizacji umowy; 
g. zmiany terminu płatności i/lub sposobu płatności (np. płatność miesięczna, kwartalna itp.); 

h. zmiany miejsca realizacji pośrednictwa pracy; 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane 

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

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2018 roku do godziny 8:00, w następujący sposób:  
Osobiście, pocztą kurierską lub pocztą tradycyjną na adres (o terminie złożenia decyduje data i godzina 
wpłynięcia oferty do Biura Projektu): BD Center sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów. 

2. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez Wykonawcę.  
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem: 

„W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/KP/2018 nie otwierać do dnia 19.06.2018r. do godziny 8:10”.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert drogą e-mail.  
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2018 roku o godzinie 8:10 w Biurze Projektu. 

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie lub drogą 
elektroniczną. 

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Złożenie oferty po terminie i/lub w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.  
9. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  
 

XVI. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 Formularz oferty. 
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.  

Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia anonsowanego pośrednika pracy. 

 

 


