Kielce, dn. 02.10.2020 r.
Rozeznanie rynku nr 05.2/MAL/PESTKA/2020
na organizację szkoleń zawodowych (kwalifikacyjnych i kompetencyjnych) dla uczestników projektu
"Sukces w Górnie MALowany" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na
zatrudnienie (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
I. Zamawiający
„PEStka”, ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20,25-431 Kielce, KRS 0000419150, NIP: 6572907276- partner w
projekcie „Sukces w Górnie MALowany”
II. Przedmiot rozeznania rynku
Kod CPV 80500000-9 - Usługi szkoleniowe
Przedmiot rozeznania obejmuje realizację szkolenia zawodowego „Groomer” dla 1 osoby-uczestniczki
projektu „Sukces w Górnie MALowany" .
III. Zakres zamawianej usługi
Zamawiający zleci organizację szkolenia kompetencyjnego „Groomer” dla 1 osoby (150 godz.),
zakończonego uzyskaniem zaświadczenia o ukończenia kursu wg wzoru zgodnie z par. 18 ust 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632) oraz zgodnie z założeniami określonymi w pkt
V niniejszego rozeznania
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IV. Wymagania wobec organizacji szkoleń
Szkolenie powinno być zorganizowane zgodnie z poniższymi założeniami:
1. Szkolenie powinno zakończyć się uzyskaniem zaświadczeniem o ukończenia kursu wg wzoru
zgodnie z par. 18 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632) i dodatkowo
egzaminem zewnętrznym dającym uprawnienia do wykonywania zawodu.
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V. Zasady organizacji szkolenia w trybie stacjonarnym:
1. Podczas organizowania szkolenia należy zwrócić uwagę przede wszystkim na układ przestrzenny,
czyli ustawienie krzeseł, stołów, biurka itp. Powinien być on zorganizowany w sposób:
a) zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami szkolenia na min. 2 metry,
b) uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika szkolenia (miejsca/krzesła itp.
powinny być specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby).
2. W miejscu, gdzie odbywa się szkolenie należy zapewnić odpowiednią liczbę dozowników z płynem
do dezynfekcji rąk dla uczestników, a w szczególności: przy wejściach na teren spotkania, przy wejściu
do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wejściu/wyjściu do toalet.
3. Należy zapewnić regularne (kilka razy w ciągu dnia, nie rzadziej niż co godzinę, w zależności od
liczby uczestników) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy szkolenia,
takich jak: toalety, windy, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski itp.
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2. Szkolenie organizowane jest zgodnie z IV etapami określonymi w Zał. Nr 8 Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/93282/Zal_8_uzyskiwanie_kwalifikacji.pdf
Wybrany wykonawca będzie miał obowiązek przed podpisaniem umowy przedstawić zasady
organizacji kursu zgodnie z w/w wytycznymi.
3. Szkolenie trwa 150 godzin. Miejsce szkolenia: Kielce.
4. Pomieszczenia gdzie odbywają się zajęcia są dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami (dot. szkoleń w trybie stacjonarnym)
5. Materiały szkoleniowe są sformułowane w przystępnej formie, językiem łatwym i wrażliwym na
płeć. Dopuszcza się materiały w formie elektronicznej, przekazane uczestnikowi na nośniku
elektronicznym (np. pendrive)
6. Zmawiający pokrywa ewentualne koszty badań lekarskich, jeśli taki jest wymóg przystąpienia do
szkolenia.
7. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w trybie zdalnym wg zasad określonych w pkt
VI. Szkolenie rozpoczęte w trybie stacjonarnym w uzasadnionych przypadkach (wynikających z
sytuacji epidemicznej) może być dokończone w trybie zdalnym. Wtedy renegecjonowana jest cena
za uczestnika w części szkolenia prowadzonej zdalnie i pod warunkiem wyrażenia zgody na taki tryb
przez uczestniczkę.
8. Szkolenie w trybie stacjonarnym powinno uwzględniać zasady określone w pkt V
9. Zaproponowana przez Wykonawcę cena za szkolenie obejmuje koszt: sali, trenera, sprzętu,
wyżywienia (przerwa kawowa, obiad),materiały szkoleniowe, egzamin, certyfikat, ubezpieczenie
NW. Jeśli szkolenie jest organizowane w trybie zdalnym Wykonawca jest zwolniony z
zabezpieczenia na czas trwania szkolenia organizowanego w trybie zdalnym wyżywienia dla
uczestniczki oraz zwolniony zostaje z zasad organizacji szkolenia określonych w pkt V niniejszego
rozeznania. Wtedy obowiązują go „Wymogi organizacji szkoleń w formie zdalnej” opisane w pkt VII.
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4. Bardzo ważne jest również utrzymanie w pomieszczeniu, w którym odbywa się szkolenie, dobrej
wentylacji, dlatego należy często je wietrzyć (szczególnie przed, jak i po samym szkoleniu) oraz
kompleksowo myć/sprzątać przy wykorzystaniu odpowiednich środków czyszczących miejsce
realizacji szkolenia (przed i po).
5. Należy także zorganizować strefę wejścia/ wyjścia na teren realizacji szkolenia zgodnie z poniższymi
zaleceniami:
a) w widocznym miejscu przed wejściem na teren szkolenia powinna być umieszczona instrukcja
dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk;
b) oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania powinno umożliwiać min. 2-metrową
odległość pomiędzy uczestnikami;
c) w ramach możliwości zapewnienie bezdotykowego wejścia na teren szkolenia np. otwarcie na
stałe drzwi;
d) należy maksymalnie jak jest to możliwe ograniczyć możliwość kontaktu osób wychodzących i
wchodzących, ograniczyć możliwość zebrania się uczestników w ciągach komunikacyjnych w
sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu.
6. W przypadku zorganizowania punktu rejestracji uczestników szkolenia należy posiłkować się
następującymi wytycznymi:
a) rekomenduje się rezygnację z punktu rejestracji uczestników szkolenia na rzecz wcześniejszej
rejestracji online;
b) w przypadku funkcjonowania punktu rejestracji uczestników należy ograniczyć czas przebywania
w tym miejscu do minimum. Zaleca się wcześniejszą rejestrację online i maksymalne
ograniczenie czynności operacyjnych przez pracowników punktu rejestracji;
c) należy stosować min. 2 m odstępu pomiędzy uczestnikami oczekującymi na rejestrację poprzez
np. komunikat słowny;
d) dezynfekować powierzchnie lady w punkcie obsługi/ rejestracji nie rzadziej niż co godzinę.
7. Organizator szkolenia powinien zorganizować szatnię/ punkt przechowywania bagażu w sposób
następujący:
a) zapewnienie możliwości samodzielnego wieszania okryć wierzchnich przez uczestników
szkolenia;
b) jeżeli jednak szatnie obsługiwane są przez pracowników to powinni oni zostać wyposażeni
w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji
rąk;
c) oczekiwanie w kolejce do szatni powinno umożliwiać min. 2-metrową odległość pomiędzy
uczestnikami;
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d) w miarę możliwości okrycia wierzchnie powinny być wieszane na co drugim wieszaku,
a wydawane przez obsługę numerki przyporządkowane do okrycia wierzchniego powinny być do
użytku jednorazowego.
8. Jeżeli organizator szkolenia zapewnia uczestnikom posiłki i napoje, to powinny być one:
a) serwowane przez obsługę (rezygnacja z tzw. bufetów);
b) spożywane przez uczestników jedynie przy zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 2 m
dystansu pomiędzy siedziskami, stołami, stolikami koktajlowymi);
c) w przypadku systemu zmianowego przy wydawaniu posiłków i napojów obsługa powinna po
uprzednim wykorzystaniu przez daną osobę lub osoby krzesła/stołu/stolika, natychmiast
zdezynfekować dany mebel stosując odpowiednie środki.
9. W ogólnodostępnych toaletach dla uczestników, ale także dla wykładowców, pracowników
biorących udział przy organizacji szkolenia, należy:
a) zapewnić płynne mydło, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki papierowe;
b) wywiesić instrukcję dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, maseczki oraz
instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.;
c) zakazać używania suszarek do rąk;
d) zwiększyć częstotliwość sprzątania i dezynfekcji toalet;
e) przypominać o zasadzie 2 metrów odstępu pomiędzy osobami oczekującymi na skorzystanie z
toalet.
10. Pozostałymi zaleceniami, którymi należy się kierować przy organizacji szkolenia to:
a) mierzenie temperatury u uczestników szkolenia za ich zgodą przez wyznaczone do tego osoby za
pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych;
b) obowiązkowe stosowanie przez uczestników oraz pracowników biorących udział przy organizacji
szkolenia, środków ochrony osobistej – maseczki/przyłbicy i jednorazowych rękawiczek;
c) obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników i pracowników przed wejściem na teren
szkolenia;
d) zapewnienie w miejscu realizacji szkolenia odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej w
przypadku braku ich posiadania przez uczestników;
e) ograniczenie do minimum ilości personelu, pracowników do obsługi szkolenia;
f) przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i
dezynfekowanych;
g) przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia
i skuteczne poinstruowanie pracowników;
h) w przypadku wydarzenia/spotkania dla minimum 50 uczestników zapewnienie obecności w
miejscu szkolenia zespołu ratownictwa medycznego przeszkolonego w zakresie COVID-19 i
dysponującego pełnymi środkami ochrony osobistej;

i) uczestnik szkolenia powinien zostać wcześniej poinstruowany, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w
domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa
Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod
nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
j) wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i w płyn do
dezynfekcji) pomieszczenia lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w
przypadku pojawienia się objawów chorobowych.
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VI. Wymogi organizacji szkoleń w formie zdalnej.
1. na poprowadzenie szkolenia w formie zdanej musi wyrazić zgodę uczestniczka biorąca udział w
szkoleniu.
2. szkolenie w trybie zdalnym powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem
połączeń on-line; trener prowadzi szkolenie w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej
przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia;
3. liczba uczestników szkolenia powinna umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we
wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety,
współdzielenie ekranu itp.);
4. materiały dydaktyczne mogą przybrać formę e-podręczników, plików dokumentów
przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.; materiały powinny zostać
dostarczone uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia;
5. realizator szkolenia powinien określić rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni
zrealizować zakładany program szkolenia, tj. powinien wskazać:
a) platformę /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzone będzie szkolenie,
b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika,
c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować
uczestnik,
d) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i
materiałów,
e) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu on-line;
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Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964, 966, 991 i
1006).

6. w przypadku, gdy szkolenie było już realizowane w formie stacjonarnej organizator szkolenia ma
obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy szkolenia na zdalną od uczestniczki; fakt uzyskania
akceptacji powinien być udokumentowany, np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej;
7. całość szkolenia realizowanego zdalnie musi być rejestrowana/ nagrywana na potrzeby m.in.
monitoringu, kontroli lub audytu; nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku
uczestników (wideo), niemniej jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, na nagraniu powinien być
widoczny trener, a podmiot realizujący szkolenie powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie
obecności uczestniczki na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i
wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestniczki, czy też zebranie od
uczestniczki potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyła w szkoleniu; na tej podstawie
powinna zostać sporządzona lista obecności na szkoleniu);
8. podmiot realizujący szkolenie musi zapewnić uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód
umożliwiających rejestrowanie/nagrywanie szkolenia; nagrywanie szkolenia i udostępnianie nagrania
do celów kontroli, audytu lub monitoringu nie wymaga zgody trenera - jest obligatoryjne; jeżeli
trener nie wyrazi na to zgody, wówczas szkolenie nie może się odbyć; udostępnienie nagrania do
celów utrwalania efektów uczenia się jest opcjonalne i wymaga pozyskania przez podmiot realizujący
szkolenie zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do takiego celu;
9. realizacja formy zdalnej nie zwalnia podmiotu realizującego szkolenie z obowiązków związanych z
badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji nabytych na szkoleniu;
10.realizator szkolenia musi zapewnić możliwość przekazania uczestniczce dokumentów
potwierdzających zakończenie udziału w szkoleniu/efekty uczenia się/uzyskane kwalifikacje;
dokumenty te mogą mieć formę elektroniczną.

1.
2.
3.
4.
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VII. Wymagania wobec Wykonawcy
wykonanie usługi zgodnie z harmonogramem, uzgodnionym z Zamawiającym
utrzymanie stałego kontaktu z Zamawiającym i przekazywanie na bieżąco dokumentacji związanej z
realizacją usługi
niezwłoczne informowanie Zamawiającego w formie telefonicznej lub e-mail o wszelkich zaistniałych
problemach;
informowanie uczestniczki o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego.
oznakowanie wszystkich dokumentów przekazywanych uczestniczce i Zamawiającemu, zgodnie z
aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

VIII. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
Projekt "Sukces w Górnie MALowany" realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania
RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider projektu:

Gmina Górno/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie

Partner projektu:

Fundacja PEStka

Szkolenie powinno rozpocząć się w okresie nie później jak do 15.11.2020 r.
VII. Forma współpracy
1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę cywilnoprawną oraz umowę podpowierzenia danych
osobowych uczestnika szkolenia.
2. Planowany termin podpisania umowy: nie później niż 10 listopada 2020 r.
3. Szkolenie może nie dojść do skutku ze względu na okoliczności niezależne od Zamawiającego.
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IX. Forma, miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na Załączniku nr 1.
2. Wybrany wykonawca będzie miał obowiązek przed podpisaniem umowy przedstawić zasady
organizacji kursu zgodnie z wytycznymi
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/93282/Zal_8_uzyskiwanie_kwalifikacji.pdf
3. Ofertę można składać:
a) osobiście w biurze projektu: ul. Targowa 18 pok. 925, 25- 520 Kielce
b) droga pocztową na podany powyżej adres,
c) elektronicznie (podpisany, zeskanowany załącznik nr1) na adres: biuro@fundacjapestka.pl
4. Oferty w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie, opatrzonej nazwą i
adresem Wykonawcy, opisaną następująco:
Oferta na realizację usługi polegającej na realizacji szkoleń zawodowych (MAL)
5. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.10.2020 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data
wpływu).
6. O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby lub na serwer emaila Zamawiającego (dotyczy wszystkich form złożenia oferty)
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VIII.
Kryteria wyboru oferty
Głównym kryterium (100%) oceny ofert będzie całkowita cena brutto usługi. Cena powinna obejmować
wszystkie koszty realizacji usługi (zgodnie z pkt IV niniejszego rozeznania) i być przedstawiona w
polskich złotych z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku.
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 100
Oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:
(Cmin / Cbad) x 100 = liczba uzyskanych punktów, gdzie:
C min - najniższa całkowita cena brutto za zrealizowanie usługi
Cbad - zaoferowana całkowita cena brutto za zrealizowaną usługę
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Liczba punktów, o
których mowa powyżej, stanowić będzie końcową ocenę oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową lub
telefonicznie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozstrzygnięcia zapytania w przypadku
otrzymania kompletnych ofert od wszystkich Wykonawców, do których zostało skierowane
zapytanie.
X. Osoba do kontaktu
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest pani Anna Mikołajczyk
tel. 41 341 74 96, e-mail: biuro@fundacjapestka.pl
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XII. Przetwarzanie danych osobowych -informacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:
1. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy
oraz realizacji umowy jest Fundacja „PEStka” z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20 , 25431 Kielce.
2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym
zgodnie z obowiązującym prawem i warunkami umowy o dofinansowanie RPSW.09.01.00.-260036/18-00, zawartej na rzecz realizacji projektu „Sukces w Górnie MALowany”
z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
3. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do treści tych
danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wyboru
wykonawcy, zawarcia oraz realizacji umowy.
4. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania.
5. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
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XI. Istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający informuje, iż do realizacji szkolenia wybierze wykonawcę, który na dany rodzaj
szkolenia przedstawi najniższa cenę. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty obejmujące
organizację szkolenia w trybie zdalnym.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych
uczestnikom/uczestniczkom projektu i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów Polityki spójności 2014-2020 w
zakresie informacji i promocji.
3. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa podpowierzenia danych osobowych uczestników/-czek.

6.

W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty,
w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wyniki postępowania, zamawiający odrzuca ofertę
zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone.
7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679.
8. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania.
9. Dane kontaktowe w celu zgłaszania spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych –
biuro@fundacjapestka.pl
10. W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż do osoby, której
dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą, informacji, o
której mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679.

Strona
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XIII.
Inne
1. Składając ofertę Wykonawca potwierdza swoją gotowość do rozpoczęcia realizacji przedmiotu
rozeznania rynku nie później niż od 15.11.2020r.
2. Oferty złożone po terminie 15.10.2020 r. do godz. 16.00 nie będą rozpatrywane.
3. Niniejsze rozeznanie rynku oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie zobowiązuje
Zamawiającego do żadnego określonego działania.
4. W sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała wartość określoną w budżecie
projektu dla danego przedmiotu rozeznania rynku, Zamawiający może wycofać się ze złożenia
zamówienia lub podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą w celu uzgodnienia jego ostatecznej
wartości.
5. Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
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