
 

 

Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57 
www.rig-stw.pl  e-mail: rig@onet.pl 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

St
ro

n
a1

 

Projekt „Mój pierwszy biznes jest nadzieją" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr 

RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym 

rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 
Stalowa Wola, 07.02.2022 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  2/2022/7.3MOF 
z dnia 07.02.2022 r. 

 
W związku z realizacją projektu pt. „Mój pierwszy biznes jest nadzieją”, realizowanego w ramach 

Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 
Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym 
rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na poniżej przedstawiony przedmiot 
zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”  

1. Zamawiający:  
Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli 
Adres zamawiającego: ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, telefon/fax: 015 844-03-57, 
email: rig@onet.pl, www.rig-stw.pl , NIP 865-20-39-216, REGON 830374880,  KRS 0000072702. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej  
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

3.  Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
CPV – 80532000-2 - Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania 

CPV – 80500000-9 - Usługi szkoleniowe 

 

4. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia:  
Do obowiązku wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie przeprowadzenie szkolenia 
ABC Przedsiębiorczości dla 31 Uczestników Projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” 
realizowanego przez Regionalna Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli w ramach Osi Priorytetowej VII 
Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” wiedzy 
na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowanie ich do 
wypełnienia biznesplanu, składanego w ramach projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z założeniami i dokumentacją projektu, w 
szczególności z wzorem biznesplanu, znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.rig-stw.pl w zakładce „Dotacje MOF” 
 

 

http://www.rig-stw.pl/
mailto:rig@onet.pl
http://www.rig-stw.pl/
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Program szkolenia obejmuje 32 godziny szkolenia dla 1  uczestnika projektu. Godzina kursu liczy 45 
minut (godzina lekcyjna) i nie obejmuje przerw kawowych ani przerwy obiadowej. Przerwy mogą 
być ustalane elastycznie. Zakłada się, że zamówienie będzie realizowane przez pięć kolejnych dni 
roboczych. 
Program szkolenia – 32 godziny lekcyjne – powinien obejmować następujące tematy: 
MODUŁ A: Formy DG, procedura rejestracyjna DG - 6 godzin 
MODUŁ B: Formy opodatkowania DG -  6 godzin 
MODUŁ C: Ewidencja DG – 6 godzin 
MODUŁ D: BPL jako narzędzie planowania rozwoju firmy – 7 godzin 
MODUŁ E: warsztaty - BPL jako narzędzie planowania rozwoju firmy  – 7 godzin 
 
Uczestnikami szkolenia będą wskazani przez Regionalną Izbę Gospodarczą uczestnicy Projektu  pn. 
„Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy 
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 
 

✓ Planowany termin szkolenia: od 14 do 25 marca 2022 r. dla 2 grup szkoleniowych, 
liczących 15-16 osób każda, w wymiarze 32 godzin szkolenia dla każdej grupy. 
 

✓ Miejsce prowadzenia szkolenia: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26b,  
37-450 Stalowa Wola 
 

✓ Wykonawca zobowiązany jest do: 

• realizacji szkolenia tylko i wyłącznie w dni robocze, od godziny 8.00 – 16.00. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą przewiduje możliwość zmiany tylko i 
wyłącznie godzin szkolenia, a nie dni. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, 
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych branżowych w zakresie realizacji 
szkolenia określonych przez Organy Państwowe 

• wyposażenia każdego uczestnika szkolenia w niezbędne materiały dydaktyczne zgodnie  
z zakresem tematycznym szkolenia, w tym w szczególności we wzór Biznesplanu (dostępny do 
pobrania na stronie www.rig-stw.pl w zakładce „Dotacje MOF”. Materiały te powinny zostać 
oznakowane zgodnie z treścią wytycznych dotyczących oznaczania projektów RPO WP 2014-
2020. 

• zapewnienia co najmniej 2 trenerów – wykładowców, prowadzących szkolenie, co ma na celu 
prawidłową i terminową realizację szkolenia w dwóch, 15-16 osobowych grupach oraz 
spełnienie przez Wykonawcę określonych standardów jakości szkolenia  

• zapewnienia obsługi administracyjno – organizacyjnej szkolenia (tj. prowadzenia dokumentacji 
zgodnie z zapisami umowy, przygotowanie list obecności, przygotowanie danych do zaświadczeń 
o odbyciu szkolenia) 

• przeprowadzenia testu weryfikującego efekty uczenia się  - test ma na celu weryfikację 
kompetencji nabytych podczas szkoleń 

• wydania uczestnikom szkolenia zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego 
ukończenie szkolenia 

• wykonania usługi zgodnie z ogólnymi przepisami BHP i p.poż 
 

5. Szkolenie musi być realizowane przez podmiot wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji 
szkoleniowej. 
 
Dokument potwierdzający spełnienie powyższego warunku należy dołączyć do Oferty. 

http://www.rig-stw.pl/
mailto:rig@onet.pl
http://www.rig-stw.pl/
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6. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy przed rozpoczęciem szkolenia wszelkich 

materiałów promocyjno-informacyjnych w postaci plików oraz plakatów spełniających wymogi Unii 
Europejskiej w zakresie promocji i informacji. 
 

7. Wykonawca zapewnia, że trenerzy zaproponowani przez Wykonawcę rzeczywiście zrealizują 
zamówienie. 

 
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry trenerów posiadających: 

 
a) wykształcenie wyższe (administracyjne, prawne, ekonomiczne, z zakresu finansów, 

rachunkowości, marketingu, zarządzania) – potwierdzone stosownymi dokumentami: 

kopie dyplomów ukończenia studiów. 

 

b) co najmniej dwuletni staż pracy w zakresie szkoleń (dla osób zamierzających 

rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu rozpoczynania i zasad prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu) i/lub prowadzenia firmy 

świadczącej usługi szkoleniowe w powyższym zakresie 

lub 

min. Wykonanych 50 godzin szkolenia (dla osób zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą z zakresu rozpoczynania i zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz przygotowania biznes planu) 

Spełnienie powyższych warunków należy potwierdzić stosownymi dokumentami np. świadectwa 
pracy, wydruk z CIDG, zaświadczenia, referencje, protokoły odbioru – potwierdzającymi, że usługa 
została wykonana należycie. Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże powyższe 
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 
 
Dokumenty określone w pkt. 7 a, b potwierdzające spełnienie powyższych warunków należy 
załączyć do Oferty. 

 
Powyższe wymagania muszą być spełnione przez wykonawcę i/lub  przez każdego wykazanego trenera. 
W przypadku zaistnienie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności wykazujących na 
niewywiązywanie się przez trenera w należyty sposób z powierzonych mu zadań, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do żądania zmiany wskazanego przez niego trenera i zastąpienia go przez osobę 
spełniającą co najmniej w takim samym stopniu wymagania wobec kadry określone w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia. 
 
9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

(spełniających kryteria określone w pkt. 8) wg załącznika nr 1 pkt II do niniejszego zapytania wraz  
z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie: dyplom ukończenia 
studiów, referencje, świadectwo pracy, protokół wykonania usług, wydruk z CEiDG/KRS, itp. W 
przypadku weryfikacji spełnienia warunku udokumentowania przeprowadzenia min 50 godz. 
Szkolenia będą Oświadczenia trenerów o posiadanym doświadczeniu. 
 

Ocena spełnienia przedstawionych w punkcie 8 warunków zostanie dokonana według formuły 

”spełnia / nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie 

odrzucony w postępowaniu. 

 

http://www.rig-stw.pl/
mailto:rig@onet.pl
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Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaproponowanych przez Wykonawcę trenerów, za wyjątkiem 

zdarzeń losowych np. ciężkiej choroby, wskazanych przez wykonawcę osób, uniemożliwiającej 

zrealizowanie przez Wykonawcę zamówienia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu przed rozpoczęciem zamówienia osoby, która spełnia 

warunki udziału w postepowaniu na poziomie nie gorszym niż osoba wskazana w ofercie do realizacji 

zamówienia, a nie mogąca wykonać zamówienia z powodu choroby. 

 

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
a) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

− którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. lub 
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

− o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny,  

− skarbowe, 

− o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). 
  
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 
 

b) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

  
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 
  

c) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 
  

d) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne  
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.  

 
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 
  

http://www.rig-stw.pl/
mailto:rig@onet.pl
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e) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 
  

f) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 
  

g) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.  

 
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.  
 

h) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).  

 
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 
  

i) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne.  

 
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty 
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia. 

 
11. Nadzór prowadzony przez Wykonawcę: 

 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad realizacją usługi 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi będzie 
posługiwał się przy wykonywaniu zamówienia jak za własne działania i zaniechania 

• Zmiana osób wskazanych w ofercie jako realizujących zamówienie wymaga zgody 
Zamawiającego 

• Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się 
problemach w realizacji usługi, w tym o wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w trakcie 
realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za usługę 

• W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest natychmiast 
informować o tym Zamawiającego 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji ze szkolenia w formie papierowej 
 
12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo (zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszego zapytania) 

http://www.rig-stw.pl/
mailto:rig@onet.pl
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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, 
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. 

 
13. Planowany termin realizacji usługi w przedziale czasowym:  

 od 14  do 18 marca 2022 r.  – I grupa 
 od 21  do 25 marca 2022 r.  - II grupa 
 

14. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prosimy o złożenie pisemnej oferty określającej następujące 
dane: 

− nazwę/ imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy, nr NIP wraz ze wskazaniem osób trenerów, 

którzy będą realizować usługę, opisem ich wykształcenia i kwalifikacji zgodnie z niniejszym 

Zapytaniem; 

− cenę brutto i netto za całość usługi określonej w pkt. 4 w PLN (cyfrowo i słownie) 

− cenę brutto i netto usługi określonej w pkt. 4 za jednego uczestnika w PLN (cyfrowo i słownie) 

− numer telefonu, adres e-mail do kontaktu z wykonawcą 

15. Cena wskazana w ofercie powinna zostać skalkulowana w taki sposób, aby obejmowała wszystkie 
koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym m.inn. 
koszty przeprowadzenia szkolenia, materiały dla uczestników Projektu, ubezpieczenia uczestników, 
koszty dojazdu trenerów na miejsce szkolenia, koszty związane z prowadzeniem dokumentacji, itp.) 
oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów (np. podatek VAT, składki 
ZUS płacone przez Zamawiającego itp.). Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów a 
podana przez Wykonawcę cena jest stała i będzie obowiązywać przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia 

 

16. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie składania 
Oferty i zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń. W 
wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na podana w Ofercie cenę usług, 
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w Ofercie. Od wykonawcy wymagane jest szczegółowe 
zapoznanie się z przedmiotem tego Zapytania oraz skalkulowania ceny ofert z należytą starannością 

17. Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy potrąci wszystkie składki, które są wymagane 
przepisami prawa. 

18. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. 
19. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy niniejszego zapytania ofertowego. 
20. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz oferty złożone po 

terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie złożonych ofert. 
21. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie ograniczenia oceny do wyłącznie najlepszych cenowo 

ofert. 
22. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana cena za realizację całości zamówienia. 

Waga kryterium – cena 100% 
Kryterium to będzie obliczane według wzoru: 

http://www.rig-stw.pl/
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najniższa cena (wartość brutto za całość zamówienia) spośród badanych ofert 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- x waga x100 = ilość punktów 
cena (wartość brutto za całość zamówienia) badanej oferty 

 
 
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

 

23.  Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 
24. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 
25. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
26. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
27. Sposób przygotowania oferty cenowej. 

1) Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
3) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 
4) Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi  

we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
5) Jeżeli osoba /osoby/ podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem. 

6) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 
się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje 
się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

7) Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca. Potwierdzenie za zgodność  
z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

8) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 
przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane 
przez Wykonawcę. 

9) Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

10) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą 
być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu  
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielenie spięte. 
Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
widomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

11) Wykonawca jest zobowiązany wykazać w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
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informacje podawane podczas otwarcia ofert tj.: informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13) Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
14) W przypadku załączenia do ofert innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. 

materiały reklamowe) dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały 
wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 
 

28. Termin złożenia oferty. 
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Regionalnej Izby Gospodarczej, ul. 1-go Sierpnia 26b,  
37-450 Stalowa Wola. Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2022 r. o godz. 10:00 
1) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane na adres: Regionalna izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26B, 37-
450 Stalowa Wola, oraz opatrzone nazwą zamówienia: 

 

 

Oferta na przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”  
do projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

– nie otwierać przed dniem 18.02.2022 r. do godz. 10:15 

 

 

2) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według 
takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty 
z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.  

 
 
19. Pozostałe informacje: 

1) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega 
możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności z rankingu ofert Wykonawcą. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

wyłącznie drogą:  
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a) pocztową na adres: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa 
Wola, 

b) e-mailową na adres: sekretariat@rig-stw.pl 
4) Oferty złożone po terminie, niekompletne, błędnie skonstruowane, nie spełniające wymagań 

określonych w niniejszym zapytaniu nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.  
 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz oferty (Załącznik nr 1) 
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2) 
3. Klauzula informacyjna marketing usług (Załącznik nr 3) 
4. KRS lub CEIDG lub inny dokument wykazujący uprawnienie/umocowanie do podpisania Oferty 

i/lub załączonego do nie pełnomocnictwa 
5. Dokument potwierdzający wpisanie podmiotu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 
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